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1 Introducció i objectius de l’estudi

1.1 Introducció 

Calafell és un municipi de la comarca del Baix Penedès que limita amb els municipis de Cunit, Castellet i la
Gornal, Bellvei i El Vendrell. Es troba situat a la part litoral de la regió de la Costa Daurada.

Com passa a molts municipis de costa de Catalunya, la població 
per l’elevada assistència de visitants que fan ús de la platja. Aqu
influència, entre d’altres aspectes, en la mobilitat del municipi.

De forma concreta molta d’aquesta població flotant accedeix al municipi a través del vehicle privat, 
més enllà de ser una alternativa poc sosteni
de donar cabuda a tot aquest volum de visitants. En aquest sentit, a Calafell es
qualsevol dels carrers propers a la platja sense la necessitat de pagar per l’aparcam
petita part del municipi l’aparcament està regulat

Això esdevé una problemàtica per a l’Ajuntament, sobretot des del punt de vista de la gestió de les places 
disponibles per als ciutadans que hi viuen durant 
complicat trobar un lloc al carrer. 
d’estacionament sense regulació i per contra, les zones regulades són poc ocupades de forma relativa

La implantació de les zones blaves 
orgànica en funció de les necessitats que s’identificaven puntualment, però no d’una forma planificada a 
nivell de municipi. Considerant 
defineix les zones de Calafell on és necessari regular l’estacionament i la manera de fer

 

1.2 Objectius 

L’objectiu del present estudi és el de realitzar una anàlisi en profunditat de l’
municipi de Calafell (diagnosi) 
necessitats detectades. 

1. Realització de la diagnosi de l’aparcament 

2. Definició del Pla de reordenació de l

Per tal de realitzar la diagnosi i el pla
Calafell i l’empresa CEMSSA, qui actualment gestiona l’aparcament al municipi.
disponibles són: 

 Informació de les validacions dels parquímetres del municipi

 Localització dels parquímetres

 Treball de camp: places buides d’aparcament lliure en sector 4

 Població resident 

 Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

 Dades de consum d’aigua 
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Introducció i objectius de l’estudi 

Calafell és un municipi de la comarca del Baix Penedès que limita amb els municipis de Cunit, Castellet i la
El Vendrell. Es troba situat a la part litoral de la regió de la Costa Daurada.

Com passa a molts municipis de costa de Catalunya, la població a Calafell a l’època estiuenca 
per l’elevada assistència de visitants que fan ús de la platja. Aquesta població flotant té
influència, entre d’altres aspectes, en la mobilitat del municipi. 

olta d’aquesta població flotant accedeix al municipi a través del vehicle privat, 
més enllà de ser una alternativa poc sostenible obliga al municipi a disposar de places d’aparcament per tal 
de donar cabuda a tot aquest volum de visitants. En aquest sentit, a Calafell es
qualsevol dels carrers propers a la platja sense la necessitat de pagar per l’aparcam
petita part del municipi l’aparcament està regulat a través de la Zona Blava. 

Això esdevé una problemàtica per a l’Ajuntament, sobretot des del punt de vista de la gestió de les places 
disponibles per als ciutadans que hi viuen durant tot l’any, i que veuen que en època d’estiu els és molt 
complicat trobar un lloc al carrer. Els visitants que van a la platja tendeixen a saturar les zones 
d’estacionament sense regulació i per contra, les zones regulades són poc ocupades de forma relativa

zones blaves existents avui per avui a Calafell s’ha realitzat al llarg dels anys
orgànica en funció de les necessitats que s’identificaven puntualment, però no d’una forma planificada a 

 la situació actual, el present Pla de reordenació de l’aparcament 
defineix les zones de Calafell on és necessari regular l’estacionament i la manera de fer

L’objectiu del present estudi és el de realitzar una anàlisi en profunditat de l’estat actual de l’aparcament al 
 i definir una reestructuració dels aparcaments regulats en base a les 

iagnosi de l’aparcament actual a Calafell 

Pla de reordenació de l’aparcament regulat 

i el pla, es treballa amb la informació disponible facilitada per l’Ajuntament de 
Calafell i l’empresa CEMSSA, qui actualment gestiona l’aparcament al municipi.

ormació de les validacions dels parquímetres del municipi 

Localització dels parquímetres 

Treball de camp: places buides d’aparcament lliure en sector 4 

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 
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Calafell és un municipi de la comarca del Baix Penedès que limita amb els municipis de Cunit, Castellet i la 
El Vendrell. Es troba situat a la part litoral de la regió de la Costa Daurada. 

a l’època estiuenca s’incrementa  
esta població flotant té una elevada 

olta d’aquesta població flotant accedeix al municipi a través del vehicle privat, el que 
ble obliga al municipi a disposar de places d’aparcament per tal 

de donar cabuda a tot aquest volum de visitants. En aquest sentit, a Calafell es pot estacionar a gairebé 
qualsevol dels carrers propers a la platja sense la necessitat de pagar per l’aparcament, tot i que a una 

Això esdevé una problemàtica per a l’Ajuntament, sobretot des del punt de vista de la gestió de les places 
i que veuen que en època d’estiu els és molt 

ls visitants que van a la platja tendeixen a saturar les zones 
d’estacionament sense regulació i per contra, les zones regulades són poc ocupades de forma relativa. 

s’ha realitzat al llarg dels anys de forma 
orgànica en funció de les necessitats que s’identificaven puntualment, però no d’una forma planificada a 

Pla de reordenació de l’aparcament regulat 
defineix les zones de Calafell on és necessari regular l’estacionament i la manera de fer-ho. 

estat actual de l’aparcament al 
una reestructuració dels aparcaments regulats en base a les 

informació disponible facilitada per l’Ajuntament de 
Calafell i l’empresa CEMSSA, qui actualment gestiona l’aparcament al municipi. En concret, les dades 
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 Localització i nombre dels aparcaments 
reservat) a l’àmbit d’estudi del 

 Localització i nombre de guals, mobiliari urbà i

 Impost sobre Activitats Econòmiques

1.3 Determinació de l’estr

Els objectius urbanístics del darrer
territorials per adaptar-se al turisme i a

1. Reforçar l’ús de ferrocarril, millorant les à
tren passi soterrat. 

2. Articular el municipi al voltant de la carretera C

3. Reforçar com a centres municipals:

 Segur centre, transformant-lo en una àre

 Calafell platja, a través de reordenar els seus espais lliures i equipaments.

 Segur platja, a través de convertir l’espai entre el port i l’estació en una futura àrea de centralitat 
metropolitana. 

 Segur urbanitzacions, a través d
primera necessitat. 

4. Incrementar les reserves de sòl per equipament per cobrir les demandes que es puguin donar amb la 
transformació d’una part del parc de segona residència en residènc

5. Esponjar el front de mar de Calafell platja, Mas Mel estany i Segur platja introduint diversos equipaments 
i espais lliures utilitzant estratègies diverses.

6. Completar el sistema viari millorant les relacions interiors i creant una malla múlti
bicicletes, transport públic i vehicles rodats.

 Al nucli Calafell ordenar el sistema viari amb criteris de malla, unint el poble amb la platja i amb els 
creixements residencials de Segur.

 A Segur completar l’anella circulatòria que unei
que actualment no té continuïtat.

  

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

els aparcaments (Zona Blava, bus, comercial, lliure, motos, municipal, PMR i 
reservat) a l’àmbit d’estudi del municipi 

Localització i nombre de guals, mobiliari urbà i zones de càrrega i descàrrega 

Impost sobre Activitats Econòmiques 

Determinació de l’estratègia de mobilitat del municipi 

darrer POUM de Calafell per tal d’afrontar els canvis econòmics, socials i 
se al turisme i als habitants del municipi són: 

Reforçar l’ús de ferrocarril, millorant les àrees d’aparcament al seu entorn i propiciant que en el futur el 

Articular el municipi al voltant de la carretera C-31, com una gran avinguda urbana i comarcal.

Reforçar com a centres municipals: 

lo en una àrea de serveis i activitats. 

Calafell platja, a través de reordenar els seus espais lliures i equipaments. 

Segur platja, a través de convertir l’espai entre el port i l’estació en una futura àrea de centralitat 

Segur urbanitzacions, a través de transformar una sèrie de punts estratègics, perquè hi hagi serveis de 

Incrementar les reserves de sòl per equipament per cobrir les demandes que es puguin donar amb la 
transformació d’una part del parc de segona residència en residència permanent.

Esponjar el front de mar de Calafell platja, Mas Mel estany i Segur platja introduint diversos equipaments 
i espais lliures utilitzant estratègies diverses. 

Completar el sistema viari millorant les relacions interiors i creant una malla múlti
bicicletes, transport públic i vehicles rodats. 

Al nucli Calafell ordenar el sistema viari amb criteris de malla, unint el poble amb la platja i amb els 
creixements residencials de Segur. 

A Segur completar l’anella circulatòria que uneix les diferents urbanitzacions i connectar la xarxa viària 
que actualment no té continuïtat. 
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, bus, comercial, lliure, motos, municipal, PMR i 

 

per tal d’afrontar els canvis econòmics, socials i 

rees d’aparcament al seu entorn i propiciant que en el futur el 

31, com una gran avinguda urbana i comarcal. 

Segur platja, a través de convertir l’espai entre el port i l’estació en una futura àrea de centralitat 

e transformar una sèrie de punts estratègics, perquè hi hagi serveis de 

Incrementar les reserves de sòl per equipament per cobrir les demandes que es puguin donar amb la 
ia permanent. 

Esponjar el front de mar de Calafell platja, Mas Mel estany i Segur platja introduint diversos equipaments 

Completar el sistema viari millorant les relacions interiors i creant una malla múltiple per a vianants, 

Al nucli Calafell ordenar el sistema viari amb criteris de malla, unint el poble amb la platja i amb els 

x les diferents urbanitzacions i connectar la xarxa viària 
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2 Anàlisi d’informació

2.1 Dades  generals 

2.1.1 Divisió territorial del municipi

El municipi de Calafell es divideix territorialment en diversos nuclis, essent 
Calafell, Segur de Calafell Muntanya i Segur de Calafell Platja.

Figura 1. Distribució territorial dels nuclis urbans del municipi de Calafell

Font: Elaboració pròpia

2.1.2 Àmbit d’anàlisi del Pla de reordenació

Per tal d’assolir els diferents objectius
control que permet definir físicament els límits d’anàlisi dels aparcaments i alhora serveix pe
zona on potencialment s’implantaran les noves places regulades d’aparcament.

Dins d’aquest àmbit d’estudi queden englobats els 
parcial: 
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Anàlisi d’informació de Calafell 

del municipi 

divideix territorialment en diversos nuclis, essent els principals Calafell, la Platja de 
anya i Segur de Calafell Platja. 

Distribució territorial dels nuclis urbans del municipi de Calafell

Font: Elaboració pròpia en base a l’Ajuntament de Calafell 

 

 

Àmbit d’anàlisi del Pla de reordenació 

assolir els diferents objectius d’aquest pla s’ha delimitat, d’acord amb l’Ajuntament, 
control que permet definir físicament els límits d’anàlisi dels aparcaments i alhora serveix pe
zona on potencialment s’implantaran les noves places regulades d’aparcament. 

Dins d’aquest àmbit d’estudi queden englobats els següents nuclis, alguns dels quals només de forma 
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els principals Calafell, la Platja de 

Distribució territorial dels nuclis urbans del municipi de Calafell 

 

, d’acord amb l’Ajuntament, una zona de 
control que permet definir físicament els límits d’anàlisi dels aparcaments i alhora serveix per emmarcar la 

nuclis, alguns dels quals només de forma 
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Taula 1. Superfícies dels nucl

Nuclis de l’àmbit

Alorda Parc 
Bellamar - Bellamel 
Calafell 
Calafell Residencial - El Prat
El Mas Mel (Muntanya)
La Platja de Calafell 
La Sinia - El Vilarenc 
L'Estany - El Mas Mel (Platja)
Segur de Calafell (Muntanya)
Segur de Calafell (Platja)
Total àmbit d’estudi 
Total Municipi Calafell

 
Nuclis que formen part de l’àmbit 

Figura 2. Delimitació de l’àmbit d’actuació per
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. Superfícies dels nuclis que conformen l’àmbit d'estudi

l’àmbit 
Superfície 

total del nucli 
(m2) 

Superfície de 
l’àmbit 

d’estudi (m2)

94.300 94.300 

290.800 290.800 

880.000 37.700 
El Prat 372.400 214.700 

El Mas Mel (Muntanya) 834.900 614.400 

281.700 281.800 

177.500 177.600 
El Mas Mel (Platja) 387.100 387.200 

Segur de Calafell (Muntanya) 2.338.700 804.900 
Segur de Calafell (Platja) 613.900 614.000 

6.271.300 3.517.400 
Total Municipi Calafell 11.198.750 

 
 

Nuclis que formen part de l’àmbit d’estudi parcialment 
Font: Elaboració pròpia 

 

Delimitació de l’àmbit d’actuació per la reordenació de l’aparcament

Font: Elaboració pròpia 
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is que conformen l’àmbit d'estudi 

Superfície de 

) 

% de l’àmbit 
d’estudi 

100% 
100% 

4% 
58% 
74% 

100% 
100% 
100% 
34% 

100% 
56% 

 

 

la reordenació de l’aparcament 
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2.1.3 Accessos i xarxes de transports

2.1.3.1 Xarxa viària 

Calafell està connectat amb Barcelona i Tarragona per carretera a través de la C
C-32, i alhora les autopistes AP-7 i AP

La principal via d’accés sotmesa a peatge 
el qual es permet l’accés des de dos enllaços, Calafell i Segur.

La C-31 recorre el litoral de la costa Catalana des de Montgat fins el Vendrell integrant
urbana de Calafell, degut al seu pas per l’interior de gairebé tots el

Les connexions amb els municipis de l’entorn es real

Figura 

2.1.3.2 Transport públic 

2.1.3.2.1 Xarxa ferroviària 

Calafell disposa de dues estacions
Segur de Calafell, on hi arriba la línia R2 Sud que connecta Barcelona amb Sant Vicenç de Calders. 

La via del tren creua el municipi de forma paral·lela a la costa i esdevé un element físic limitant en la 
connectivitat dels nuclis del municipi, doncs només es pot creuar la via en 6 llocs puntuals en e
km de longitud. Les dues estacions es troben
minuts a peu entre elles. 

En general l’estació de Segur queda ben coberta amb el nucli urbà de Segur de Calafell tot i que certes 
zones del nord de Segur de Calafell  i de la platja de Segur queden descobertes degut a la 
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i xarxes de transports 

Calafell està connectat amb Barcelona i Tarragona per carretera a través de la C
7 i AP-2 hi queden molt properes. 

sotmesa a peatge és l’autopista C-32 que passa pel centre del municipi de Calafell, 
ermet l’accés des de dos enllaços, Calafell i Segur. 

recorre el litoral de la costa Catalana des de Montgat fins el Vendrell integrant
, degut al seu pas per l’interior de gairebé tots els municipis del litoral.

Les connexions amb els municipis de l’entorn es realitzen principalment per vies locals i carrers.

Figura 3. Connexions viaries amb el municipi de Calafell

Font: Elaboració pròpia  

e dues estacions de trens de la xarxa de Rodalies Renfe, l’estació de Calafell i l’estació de 
, on hi arriba la línia R2 Sud que connecta Barcelona amb Sant Vicenç de Calders. 

La via del tren creua el municipi de forma paral·lela a la costa i esdevé un element físic limitant en la 
nnectivitat dels nuclis del municipi, doncs només es pot creuar la via en 6 llocs puntuals en e

km de longitud. Les dues estacions es troben dins de la zona d’estudi i a uns 500m a peu de la p

’estació de Segur queda ben coberta amb el nucli urbà de Segur de Calafell tot i que certes 
zones del nord de Segur de Calafell  i de la platja de Segur queden descobertes degut a la 
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Calafell està connectat amb Barcelona i Tarragona per carretera a través de la C-31 i la N-340 i l’autopista 

que passa pel centre del municipi de Calafell, 

recorre el litoral de la costa Catalana des de Montgat fins el Vendrell integrant-se com a travessera 
s municipis del litoral.  

itzen principalment per vies locals i carrers.  

. Connexions viaries amb el municipi de Calafell 

 

, l’estació de Calafell i l’estació de 
, on hi arriba la línia R2 Sud que connecta Barcelona amb Sant Vicenç de Calders.  

La via del tren creua el municipi de forma paral·lela a la costa i esdevé un element físic limitant en la 
nnectivitat dels nuclis del municipi, doncs només es pot creuar la via en 6 llocs puntuals en els més de 4,1 

dins de la zona d’estudi i a uns 500m a peu de la platja i a 30 

’estació de Segur queda ben coberta amb el nucli urbà de Segur de Calafell tot i que certes 
zones del nord de Segur de Calafell  i de la platja de Segur queden descobertes degut a la manca d’algun 
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element més de pas per creuar la via del ferrocarril. L’est
deficient per accedir-hi degut a la manca de continuïtat a la malla urbana
aparcaments pròxims a l’estació.

Figura 

 

2.1.3.2.2 Xarxa d’autobusos  

Al municipi de Calafell transcorren 
els diferents nuclis del municipi. 

 La L-1 (blava) uneix els diferents nuclis per sobre 
de Calafell (platja) 

 La L-2 (verda) connecta Calafell Parc, el Mas Romeu i el parc empresarial amb Calafell i la Sínia / el 
Vilarenc, just al límit de la Platja de Calafell. Enllaça amb la L

 La L-3 (vermella) uneix de forma paral·lela la línia de costa Segur de Calafell (platja) amb la Platja de 
Calafell, i alhora també passa pels nuclis de Segur de Calafell (muntanya) i Calafell.

Amb tot, les línies L-1 i L-2 mobilitzen passatgers
dels principals nuclis de Calafell i Segur de Calafell i les dues estacions i la L
transversal que uneix el nucli de Calafell i Segur, passant per tota la franja co
línies paren prop de la via del tren, des d’on tan sols hi ha 400m 

Cal destacar que les 3 línies d’autobús no cobreixen tot el municipi i per tant fa que a nivell urbà no pugui 
competir amb el transport privat. Zones com el nord de Mas Mel (muntanya), Bellamar / Bellamel, el nord de 
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element més de pas per creuar la via del ferrocarril. L’estació de Calafell al tindre una cobertura més 
degut a la manca de continuïtat a la malla urbana farà necessari fer més èmfasi

. 

Figura 4. Situació de les estacions del municipi de Calafell

Font: Elaboració pròpia  

 

Al municipi de Calafell transcorren 3 línies urbanes d’autobús operades per l’empresa HIEF que connecten 
 

1 (blava) uneix els diferents nuclis per sobre de Segur de Calafell (muntanya) amb el límit de Segur 

2 (verda) connecta Calafell Parc, el Mas Romeu i el parc empresarial amb Calafell i la Sínia / el 
Vilarenc, just al límit de la Platja de Calafell. Enllaça amb la L-3 a l’estació de tren.

3 (vermella) uneix de forma paral·lela la línia de costa Segur de Calafell (platja) amb la Platja de 
Calafell, i alhora també passa pels nuclis de Segur de Calafell (muntanya) i Calafell.

2 mobilitzen passatgers en un flux vertical, des de les urbanitzacions fins al centre 
dels principals nuclis de Calafell i Segur de Calafell i les dues estacions i la L-3 que realitza un recorregut 
transversal que uneix el nucli de Calafell i Segur, passant per tota la franja costanera del municipi. Aquestes 
línies paren prop de la via del tren, des d’on tan sols hi ha 400m – 500m fins a la platja.

Cal destacar que les 3 línies d’autobús no cobreixen tot el municipi i per tant fa que a nivell urbà no pugui 
ort privat. Zones com el nord de Mas Mel (muntanya), Bellamar / Bellamel, el nord de 
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ació de Calafell al tindre una cobertura més 
farà necessari fer més èmfasi als 

cipi de Calafell 

 

3 línies urbanes d’autobús operades per l’empresa HIEF que connecten 

de Segur de Calafell (muntanya) amb el límit de Segur 

2 (verda) connecta Calafell Parc, el Mas Romeu i el parc empresarial amb Calafell i la Sínia / el 
ió de tren. 

3 (vermella) uneix de forma paral·lela la línia de costa Segur de Calafell (platja) amb la Platja de 
Calafell, i alhora també passa pels nuclis de Segur de Calafell (muntanya) i Calafell. 

en un flux vertical, des de les urbanitzacions fins al centre 
3 que realitza un recorregut 

stanera del municipi. Aquestes 
500m fins a la platja.  

Cal destacar que les 3 línies d’autobús no cobreixen tot el municipi i per tant fa que a nivell urbà no pugui 
ort privat. Zones com el nord de Mas Mel (muntanya), Bellamar / Bellamel, el nord de 
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Segur de Calafell (muntanya), entre altres nuclis, tenen una mancança de transport públic que no facilita els  
desplaçaments interns en transport públic sinó que facilita 
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Segur de Calafell (muntanya), entre altres nuclis, tenen una mancança de transport públic que no facilita els  
desplaçaments interns en transport públic sinó que facilita l’ús del vehicle privat.  

Figura 5. Línies d’autobús urbà a Calafell 

 

Font: Ajuntament de Calafell 
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Segur de Calafell (muntanya), entre altres nuclis, tenen una mancança de transport públic que no facilita els  
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2.2 Dades específiques 

Per a l’àmbit d’actuació, s’analitzen diferents aspectes que són relleva
l’aparcament: població resident, població flotant, vehicles matriculats, 

2.2.1 Població de Calafell 

Calafell conta amb una població resident de 24.595 habitants l’any 2014, segons dades del I
no cal destacar que Calafell conta també amb una part força important de població estacional. 
estacional es correspon a aquelles càrregues de població que suporta el municipi de Calafell  fent èmfasi a 
l’època de platja (entre maig i octubre
resident. La població estacional es tota aquella que té algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja 
sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o perquè, sense ser l
algun període de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, etc.), tant en residències pròpies com en 
cases de familiars o amics o establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments, etc.).

A partir de les dades de l’Idescat s’obté l’evolució anual de la població flotant per trimestres des de l’any 
2010 fins l’any 2014. Per calcular la població no resident cada dia que una persona està present en un 
municipi equival a 1/365 persones equivalents a temps complet anual (ETC
una setmana de vacances a Calafell equival a 0,02 persones ETCA. 

Els mesos de temporada alta, e
62.016 habitants (24.595 residents i 37.421 no resi

mostra una població mitja de 31.763

d’estiu es pot observar que hi ha un increment de població d’un 95% respecte els mesos de temp
baixa. 

Figura 6. Augment de la població 

Taula 2. Promig de la població vinculada no resident i resident

 

Població vinculada no 
resident ETCA

1r trimestre 7.168
2n trimestre 10.576
3r trimestre 37.421
4t trimestre 7.505

ANUAL 
15.727
39,0%

                                                      

1 ETCA: Persones en equivalència a temps complet anual
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 socioeconòmiques 

Per a l’àmbit d’actuació, s’analitzen diferents aspectes que són rellevants de cara a l
: població resident, població flotant, vehicles matriculats, índex de motorització, etc

 

Calafell conta amb una població resident de 24.595 habitants l’any 2014, segons dades del I
no cal destacar que Calafell conta també amb una part força important de població estacional. 
estacional es correspon a aquelles càrregues de població que suporta el municipi de Calafell  fent èmfasi a 
l’època de platja (entre maig i octubre, ambdós inclosos) i que per tant és tota aquella població que no es 
resident. La població estacional es tota aquella que té algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja 
sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o perquè, sense ser la residència habitual, hi passen 
algun període de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, etc.), tant en residències pròpies com en 
cases de familiars o amics o establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments, etc.).

escat s’obté l’evolució anual de la població flotant per trimestres des de l’any 
2010 fins l’any 2014. Per calcular la població no resident cada dia que una persona està present en un 

persones equivalents a temps complet anual (ETCA). Així, una persona que passa 
una setmana de vacances a Calafell equival a 0,02 persones ETCA.  

Els mesos de temporada alta, el municipi de Calafell, en els últims 5 anys ha tingut una població mitja de 
(24.595 residents i 37.421 no residents), a diferencia dels mesos de temporada baixa que 

mostra una població mitja de 31.763 habitants (24.595 residents i 7.168 no residents). Per tant, els mesos 

d’estiu es pot observar que hi ha un increment de població d’un 95% respecte els mesos de temp

Augment de la població de Caladell per trimestres (2010

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Idescat 

Promig de la població vinculada no resident i resident a Calafell

Població vinculada no 
resident ETCA1 

Població 
resident 

Població 
total 

Augment població 

7.168 24.595 31.763 
10.576 24.595 35.171 
37.421 24.595 62.016 
7.505 24.595 32.100 

15.727 24.595 40.322 
39,0% 61,0% 100% 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Idescat 

              

n equivalència a temps complet anual  
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nts de cara a la reordenació de 
índex de motorització, etc 

Calafell conta amb una població resident de 24.595 habitants l’any 2014, segons dades del Idescat. Si més 
no cal destacar que Calafell conta també amb una part força important de població estacional. La població 
estacional es correspon a aquelles càrregues de població que suporta el municipi de Calafell  fent èmfasi a 

, ambdós inclosos) i que per tant és tota aquella població que no es 
resident. La població estacional es tota aquella que té algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja 

a residència habitual, hi passen 
algun període de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, etc.), tant en residències pròpies com en 
cases de familiars o amics o establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments, etc.). 

escat s’obté l’evolució anual de la població flotant per trimestres des de l’any 
2010 fins l’any 2014. Per calcular la població no resident cada dia que una persona està present en un 

A). Així, una persona que passa 

en els últims 5 anys ha tingut una població mitja de 
dents), a diferencia dels mesos de temporada baixa que 

no residents). Per tant, els mesos 

d’estiu es pot observar que hi ha un increment de població d’un 95% respecte els mesos de temporada 

per trimestres (2010-2014) 

 

alafell (2010-2014) 

Augment població 
respecte 1r T 

- 
10,73% 
95,24% 
1,06% 
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La població estacional és quatre cops superior els mesos d’estiu (3er trimestre) que els mesos de 
temporada baixa, arribant als 37.421 hab.

Figura 7. Evolució anual de la població flotant a Calafell (2010

Taula 3. Promig de la població vinculada no resident 

 

 
1r trimestre

2010-
2014 

Per tal de corroborar l’augment de població no residen
no disposa d’aquesta informació
durant aquest període i així corroborar que el comportament del any 2015 ha sigut igual al d
2010 al 2014. 

A partir del consum d’aigua s’observa com en els bimestres que van de Maig a Octubre s’incrementa el 
consum entre un 50% i un 100% més respecte la mitjana dels altres bimestres, per tant, es pot corroborar 
que la població en els mesos d’estiu augmenta en 95%.

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Ajuntament
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és quatre cops superior els mesos d’estiu (3er trimestre) que els mesos de 
37.421 hab.  

. Evolució anual de la població flotant a Calafell (2010

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 

Promig de la població vinculada no resident a Calafell(2010

Població vinculada no resident 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre

7.168 10.576 37.421 7.505

48% 422% 5
Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Idescat 

Per tal de corroborar l’augment de població no resident del municipi l’any 2015, ja que l’Idescat actualment 
informació del darrer any, es fa una hipòtesis a través de l’anàlisi del consum d’aigua 

durant aquest període i així corroborar que el comportament del any 2015 ha sigut igual al d

A partir del consum d’aigua s’observa com en els bimestres que van de Maig a Octubre s’incrementa el 
consum entre un 50% i un 100% més respecte la mitjana dels altres bimestres, per tant, es pot corroborar 

s mesos d’estiu augmenta en 95%. 

Figura 8. Consum d’aigua a Calafell (2015) 

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Ajuntament 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre

340.507

456.094 471.360

248.438

Consum d'aigua - bimestres 2015

+230.000
∆ 95%

+214.000
∆ 89%

+99.000
∆ 41%
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és quatre cops superior els mesos d’estiu (3er trimestre) que els mesos de 

. Evolució anual de la població flotant a Calafell (2010-2014) 

 

010-2014) 

4t trimestre 

7.505 

5% 

2015, ja que l’Idescat actualment 
, es fa una hipòtesis a través de l’anàlisi del consum d’aigua 

durant aquest període i així corroborar que el comportament del any 2015 ha sigut igual al de la mitja del 

A partir del consum d’aigua s’observa com en els bimestres que van de Maig a Octubre s’incrementa el 
consum entre un 50% i un 100% més respecte la mitjana dels altres bimestres, per tant, es pot corroborar 

 

2014

2013

2012

2011

2010

Mitja 
població 
resident

Mitjana bimestres 1 / 2 / 6
241.639
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 Població resident de l’àmbit

A l’àmbit d’estudi hi ha una població resident de 12.87
repartida per tot l’àmbit, si bé destaca una certa concentració 
costa com ho són la Platja de Calafe
tren de Segur de Calafell (muntanya).

Figura 9. Distri

2.2.2 Parc de vehicles 

Conèixer el nombre de vehicles permet tenir un ordre de magnitud d
municipi. A partir de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, el qual grava la matriculació dels vehicles 
al municipi s’obté el nombre de vehicles
segons la seva tipologia (turismes, furgonetes, etc.) 
parc de vehicles de Calafell el 2014

Pel pla de reordenació es tindran presents els 5.167 vehicles corresponents a turismes i furgonetes, doncs 
són la única tipologia de vehicle que poden fer ús de la Zona Blava i de les places lliures del carrer en 
l’àmbit d’anàlisi. 

Taula 

 

Total vehicles Calafell 

Total vehicles de l’àmbit

Turismes 

Furgonetes i camions

Motocicletes 
Altres (tractors, autobusos, ...)

Font: Proporció de l’Idescat
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de l’àmbit d’estudi 

A l’àmbit d’estudi hi ha una població resident de 12.872, un 53% del total del municipi
destaca una certa concentració de població a les zones més properes a la 

costa com ho són la Platja de Calafell i Segur de Calafell (platja), així com la zona més propera 
tren de Segur de Calafell (muntanya). 

Distribució de la població de l’àmbit d’estudi per parcel·

Font: Elaboració pròpia 

Conèixer el nombre de vehicles permet tenir un ordre de magnitud de les necessitats d’aparcament al 
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, el qual grava la matriculació dels vehicles 

s’obté el nombre de vehicles. En absència de més dades, per tal de distribuir aquests vehicles 
(turismes, furgonetes, etc.) s’assumirà la proporció que indica l’Idescat pel que fa al 

2014. 

Pel pla de reordenació es tindran presents els 5.167 vehicles corresponents a turismes i furgonetes, doncs 
n la única tipologia de vehicle que poden fer ús de la Zona Blava i de les places lliures del carrer en 

Taula 4. Dades del parc de vehicles de Calafell 

% per tipus  Nombre de vehicles

  

Total vehicles de l’àmbit d’estudi 100% 

72,4% 

Furgonetes i camions 14,1% 

11,6% 
Altres (tractors, autobusos, ...) 1,9% 

Idescat i Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de l’ajuntament
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2, un 53% del total del municipi (24.256). Es troba 
a les zones més properes a la 

ll i Segur de Calafell (platja), així com la zona més propera a la via del 

per parcel·la 

 

e les necessitats d’aparcament al 
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, el qual grava la matriculació dels vehicles 

per tal de distribuir aquests vehicles 
la proporció que indica l’Idescat pel que fa al 

Pel pla de reordenació es tindran presents els 5.167 vehicles corresponents a turismes i furgonetes, doncs 
n la única tipologia de vehicle que poden fer ús de la Zona Blava i de les places lliures del carrer en 

Nombre de vehicles 

17.672 

5.975 

4.324 

843 

694 
114 

ntament (2014). 
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En general s’observa que en l’àmbit d’estudi
d’algunes que tenen entre 2 i 7 
parcel·les que tenen entre 26 i 94 vehicles, 
com una sola parcel·la sense diferenciar cada un dels diferents 
s’observen es situen a la Rambla Nova on hi ha 
en una mateixa parcel·la. 

Figura 

Font: elaboració pròpia en

2.2.3 Índex de motorització

Realitzar un anàlisi de la relació entre el nombre de vehicles i els habitants del municipi 
permet veure si l’àmbit d’estudi de 
fa a l’índex de motorització. 

L’índex de motorització mitjà de
semblants als municipis del voltant tot i que està situat en el rang més baix i és inferior a la mitjana de 
Catalunya (548).  Els municipis més pròxims amb unes característiques més si
entre 448 a Cunit i 532 a Cambrils.

Taula 

Cambrils

Cunit

El Vendrell

Salou

Torredembar

Mitj

Mitjana Catalunya

Per a calcular l’índex als diferents nuclis de Calafell s’ha considerat només els vehicles tipus turisme i 
furgonetes. En termes  generals, els nuclis més propers a la platja obtenen valors de l’í
nuclis situats a la part més interior de Calafell. Aquest fet posa en relleu la major facilitat d’accessibilitat al 
transport públic del municipi (tren i autobús) en els nuclis costers, mentre que els que queden a l’interior 
tenen menys oferta de transport públic i necessiten disposar de més vehicles per a la seva mobilitat.

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

l’àmbit d’estudi la majoria de parcel·les tenen entre 0 i 2 vehicles, segui
d’algunes que tenen entre 2 i 7 vehicles per parcel·la. En el plànol adjunt es po

26 i 94 vehicles, això es deu a que la urbanització d’
sense diferenciar cada un dels diferents immobles. Les altres dues parcel·les

a la Rambla Nova on hi ha diversos blocs de pisos que també han estat contabilitzats 

Figura 10. Nombre de turismes i furgonetes per parcel•la

Font: elaboració pròpia en base a Ajuntament de Calafell 

Índex de motorització 

ació entre el nombre de vehicles i els habitants del municipi 
d’estudi de Calafell segueix les tendències típiques dels municipis del voltant 

L’índex de motorització mitjà de Calafell (450 vehicles per cada 1.000 habitants, any 2012) obté valors 
semblants als municipis del voltant tot i que està situat en el rang més baix i és inferior a la mitjana de 
Catalunya (548).  Els municipis més pròxims amb unes característiques més similars a Calafell tenen valors 
entre 448 a Cunit i 532 a Cambrils.  

Taula 5. Índex de motorització de municipis de l’entorn 

Municipi 
Índex de 

motorització 

Cambrils 532 
Cunit 448 
El Vendrell 472 
Salou 528 
Torredembarra 530 
Mitjana Calafell 450 

Mitjana Catalunya 548 
Font: Idescat 2012 

Per a calcular l’índex als diferents nuclis de Calafell s’ha considerat només els vehicles tipus turisme i 
En termes  generals, els nuclis més propers a la platja obtenen valors de l’í

nuclis situats a la part més interior de Calafell. Aquest fet posa en relleu la major facilitat d’accessibilitat al 
transport públic del municipi (tren i autobús) en els nuclis costers, mentre que els que queden a l’interior 

oferta de transport públic i necessiten disposar de més vehicles per a la seva mobilitat.
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tenen entre 0 i 2 vehicles, seguit 
unt es pot observar que hi ha tres 

urbanització d’Alorda Parc es contabilitza 
es altres dues parcel·les que 

que també han estat contabilitzats 

Nombre de turismes i furgonetes per parcel•la 

 

ació entre el nombre de vehicles i els habitants del municipi (població resident) 
ues dels municipis del voltant pel que 

000 habitants, any 2012) obté valors 
semblants als municipis del voltant tot i que està situat en el rang més baix i és inferior a la mitjana de 

milars a Calafell tenen valors 

 

Per a calcular l’índex als diferents nuclis de Calafell s’ha considerat només els vehicles tipus turisme i 
En termes  generals, els nuclis més propers a la platja obtenen valors de l’índex inferiors als 

nuclis situats a la part més interior de Calafell. Aquest fet posa en relleu la major facilitat d’accessibilitat al 
transport públic del municipi (tren i autobús) en els nuclis costers, mentre que els que queden a l’interior 

oferta de transport públic i necessiten disposar de més vehicles per a la seva mobilitat. 
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Figura 11. Relació vehicles (turismes i furgonetes) per cada 1000 

Font: elaboració pròpia en base a 

En l’àmbit d’estudi el rang de valors obtingut va dels 326 vehicles per cada 1.000 habitants a Segur de 
Calafell (platja), sent l’àmbit de menor índex de motorització,
major índex. La mitja de l’àmbit d’estudi és de

Taula 

Alorda Parc

Bellamar 

Calafell

Calafell Res

La Platja de Calafell

La Sinia 

L'Estany 

Segur de Calafell (Muntanya)

Segur de Calafell (Platja)

Mitjana Àmbit d’estudi

Mitjana Calafell

2.2.4 Activitat econòmica 

L’anàlisi de l’activitat econòmica permet veure quines zones del municipi són les que potencialment tenen 
major afluència de persones al llarg del dia.

Si s’analitza el nombre IAE (epígraf 6) que corresponen a comerços, restauració i hostaler
que tenen un efecte d’atracció de demanda d’aparcament, potencialment en vehicle privat es pot observar 
que en el conjunt del municipi hi ha en general un alt nivell d’activitat econòmica en aquelles zones més 
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Relació vehicles (turismes i furgonetes) per cada 1000 habitant als nuclis de Calafell

Font: elaboració pròpia en base a Ajuntament de Calafell i Idescat 

l rang de valors obtingut va dels 326 vehicles per cada 1.000 habitants a Segur de 
, sent l’àmbit de menor índex de motorització, fins als 513 al nucli de Calafell 

d’estudi és de 440  vehicles per cada 1.000 habitants.

Taula 6. Índex de motorització per nucli urbà de Calafell

Nucli urbà 
Índex de 

motorització 
Alorda Parc 511 

Bellamar - Bellamel 482 

Calafell 513 

Calafell Residencial - El Prat 441 

La Platja de Calafell 380 

La Sinia - El Vilarenc 375 

L'Estany - El Mas Mel (Platja) 433 

Segur de Calafell (Muntanya) 456 

Segur de Calafell (Platja) 326 

Mitjana Àmbit d’estudi 440 

Mitjana Calafell 450 
Font: Idescat 2012 

 

L’anàlisi de l’activitat econòmica permet veure quines zones del municipi són les que potencialment tenen 
major afluència de persones al llarg del dia. 

Si s’analitza el nombre IAE (epígraf 6) que corresponen a comerços, restauració i hostaler
que tenen un efecte d’atracció de demanda d’aparcament, potencialment en vehicle privat es pot observar 

en el conjunt del municipi hi ha en general un alt nivell d’activitat econòmica en aquelles zones més 
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habitant als nuclis de Calafell 

 
 

l rang de valors obtingut va dels 326 vehicles per cada 1.000 habitants a Segur de 
fins als 513 al nucli de Calafell obtenint el 

440  vehicles per cada 1.000 habitants. 

de Calafell 

 

L’anàlisi de l’activitat econòmica permet veure quines zones del municipi són les que potencialment tenen 

Si s’analitza el nombre IAE (epígraf 6) que corresponen a comerços, restauració i hostaleria, que són els 
que tenen un efecte d’atracció de demanda d’aparcament, potencialment en vehicle privat es pot observar 

en el conjunt del municipi hi ha en general un alt nivell d’activitat econòmica en aquelles zones més 
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properes a la platja (Segur de Calafell Platja, L’Estany/Mas Mel Platja i la Platja de Calafell) 
Segur de Calafell (muntanya). 

A nivell de nuclis urbans de l’àmbit
econòmica té, seguit de Segur de Calafell (platja), àmbit on es troba el Port de Segur de Calafell i 
El Mas Mel (Platja). 

Taula 

Nucli urbà 

Alorda Parc 

Bellamar - Bellamel 

Calafell 

Calafell Residencial - El Prat

El Mas Mel (Muntanya) 

La Platja de Calafell 

La Sínia - El Vilarenc 

L'Estany - El Mas Mel (Platja)

Segur de Calafell (Muntanya)

Segur de Calafell (Platja)

 

 
Nuclis q
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Calafell Platja, L’Estany/Mas Mel Platja i la Platja de Calafell) 

Figura 12. Nombre d’IAE per nucli de Calafell 

Font: Elaboració pròpia 

l’àmbit d’estudi es pot observar que la Platja de Calafell 
seguit de Segur de Calafell (platja), àmbit on es troba el Port de Segur de Calafell i 

Taula 7. Nombre d’IAE per nucli urbà de Calafell 

Nombre d’IAE 
de tot el nucli 

Nombre d’IAE 
l’àmbit d’estudi

263 263 

311 311 

749 7 
El Prat 782 772 

53 53 

3.157 3.157 

675 675 
El Mas Mel (Platja) 821 821 

Segur de Calafell (Muntanya) 972 712 

Segur de Calafell (Platja) 1.049 1.049 

 
 

Nuclis que formen part de l’àmbit d’estudi parcialment 
Font: Elaboració pròpia 
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Calafell Platja, L’Estany/Mas Mel Platja i la Platja de Calafell) juntament amb 

 

la Platja de Calafell és el que més activitat 
seguit de Segur de Calafell (platja), àmbit on es troba el Port de Segur de Calafell i L'Estany - 

Nombre d’IAE a 
d’estudi 

% d’IAE a 
l’àmbit d’estudi 

100,0% 

100,0% 

1% 

98,7% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

73,3% 

100,0% 
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Figura 

Si s’analitza el nombre IAE per parcel·lació del municipi
Platja de Calafell són les que recullen un major nombre d’activitat econòmica. La zona que
aquets dos nuclis mostra una 
hostaleria. 

Figura 14. 

 

2.2.5 Equipaments 

Calafell presenta un gran nombre d’equipaments distribuïts 
trobar major aglomeració d’equipaments és al nucli de Calafell. Calafell Residencial, la Platja de Calafell i el 
Sud del nucli de Segur de Calafell (muntanya).

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

Figura 13. Nombre d’IAE per nucli urbà de l’àmbit d’estudi

Font: Idescat  

 

parcel·lació del municipi es pot observar que la z
Platja de Calafell són les que recullen un major nombre d’activitat econòmica. La zona que

 activitat empresarial menor que es dediqui al comerç, restauració i/o 

. Nombre d’IAE epígraf 6 per parcel•la a l’àmbit d’estudi

Font: Elaboració pròpia 

a un gran nombre d’equipaments distribuïts per tot el municipi, però principalment on es pot 
quipaments és al nucli de Calafell. Calafell Residencial, la Platja de Calafell i el 

e Segur de Calafell (muntanya).  
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de l’àmbit d’estudi 

 

s pot observar que la zona del Port de Calafell i la 
Platja de Calafell són les que recullen un major nombre d’activitat econòmica. La zona que queda entre 

que es dediqui al comerç, restauració i/o 

a l’àmbit d’estudi 

 

per tot el municipi, però principalment on es pot 
quipaments és al nucli de Calafell. Calafell Residencial, la Platja de Calafell i el 
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Figura 15

Els principals equipaments inclosos en el present 
culturals, 3 educatius, 9 esportius,
 

Taula 8. Equipaments 

Tipus 

Culturals 

Cinema Iris 
Biblioteca Ventura Gassol
Museu Casa Barral
Ciutadella Ibèrica 
Cisternes Romanes
Vil·La Romana Del Vilarenc

Ermita De Sant Miquel De Segur

Teatre Auditori Joan Colet

Església De L'assumpció
Església De Sant Pere
Sala Del Regne Dels Testimonis 
Cristians De Jehovà

Educatius 
Llar D'infants El Petit Trenet

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

15. Localització dels equipaments al municipi de Calafell

Font: Ajuntament de Calafell  

ls principals equipaments inclosos en el present àmbit d’estudi són 54 equipaments, distribuïts en 11 
culturals, 3 educatius, 9 esportius, 3 sanitaris, 19 de serveis, 5 socials i 4 transports.

Equipaments del municipi de Calafell segons tipologia

Nom  

Serveis 

Sac. Servei D'atenció Al Ciutadà
Biblioteca Ventura Gassol Cemssa 
Museu Casa Barral Sorea 

 Ocic 
Cisternes Romanes Patronat Municipal De Turisme

na Del Vilarenc Sac. Servei D'atenció Al Ciutadà

Ermita De Sant Miquel De Segur 
Dependències Municipals De Segur De 
Calafell 

Teatre Auditori Joan Colet 
Dependències Municipals De La Platja 
De Calafell 

Església De L'assumpció Sorea 
ant Pere Policia Local

Sala Del Regne Dels Testimonis 
Cristians De Jehovà 

Oficina Municipal Del Carrer Lluís 
Companys 

Llar D'infants El Petit Trenet Dependències Municipals Del Carrer 
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Calafell 

 

estudi són 54 equipaments, distribuïts en 11 
3 sanitaris, 19 de serveis, 5 socials i 4 transports.  

tipologia 

 
Sac. Servei D'atenció Al Ciutadà 

Patronat Municipal De Turisme 
Sac. Servei D'atenció Al Ciutadà 
Dependències Municipals De Segur De 

Dependències Municipals De La Platja 

Policia Local 
Oficina Municipal Del Carrer Lluís 

Dependències Municipals Del Carrer 
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Escola Mossèn Jacint Verdaguer

Escola Vilamar  

Esportiu 

Camp Municipal De Futbol
Pavelló Municipal Joan Ortoll
Pista Esportiva Mas Mel Platja
Pistes De Pàdel Vilarenc
Centre Esportiu Vilarencaqua
Petanca Calafell 
Petanca Segur De Calafell
Petanca Internacional De Segur De 
Calafell 
Pista Skate 

Sanitat 
Consultori Mèdic 
Centre D'alta Resolució
Creu Roja 

Font: Elaboració pròpia 

 

Les principals zones on es situen els equipaments de l’àmbit d’estudi, i per tant generaren una gran part 
dels viatges urbans a Calafell, són a la Platja de Calafell, la Sínia / El Vilarenc, Segur de Calafell platja i 
Segur de Calafell Muntanya. 

Figura 

  

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

Jaume Jané 

Escola Mossèn Jacint Verdaguer 
Dependèncie
Antigues Escoles De La Platja
Oficina Municipal De L'avinguda 
Vilarenc 

Camp Municipal De Futbol Correus I Telègrafs
Pavelló Municipal Joan Ortoll Correus I Telègrafs
Pista Esportiva Mas Mel Platja Registre De La Propietat
Pistes De Pàdel Vilarenc Policia Local
Centre Esportiu Vilarencaqua Oficina De Turisme

Socials 

Llar De Jubilats
Petanca Segur De Calafell Llar De Jubilats
Petanca Internacional De Segur De 

Llar Del Pescador Jubilat

Esplai El Globus Roig
Casal Jove 

Centre D'alta Resolució 

Transport 

Estació De Tren
Estació De Tren

Font: Elaboració pròpia  Parada De Taxi

Parada De Taxi

 

ones on es situen els equipaments de l’àmbit d’estudi, i per tant generaren una gran part 
dels viatges urbans a Calafell, són a la Platja de Calafell, la Sínia / El Vilarenc, Segur de Calafell platja i 

Figura 16. Localització dels equipaments a l’àmbit d’estudi

Font: Elaboració pròpia  
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Dependències Municipals De Les 
Antigues Escoles De La Platja 
Oficina Municipal De L'avinguda 

Correus I Telègrafs 
Correus I Telègrafs 

istre De La Propietat 
Policia Local 
Oficina De Turisme 
Llar De Jubilats 
Llar De Jubilats 

Del Pescador Jubilat 

Esplai El Globus Roig 

Estació De Tren 
Estació De Tren 
Parada De Taxi 

Parada De Taxi 

ones on es situen els equipaments de l’àmbit d’estudi, i per tant generaren una gran part 
dels viatges urbans a Calafell, són a la Platja de Calafell, la Sínia / El Vilarenc, Segur de Calafell platja i 

equipaments a l’àmbit d’estudi 
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3 Caracterització de l’oferta d’aparcaments a

3.1 Tipologies d’aparcaments 

De forma  general, els aparcaments als municipis 
o bé fora de la via pública. 

Els primers fan referència a tots aquells espais per a estacionar vehicles que estan localitzats en 
titularitat pública i que poden ser 
durada màxima d’estacionament, la tarifa a pagar, el tipus d’usuari que la pot usar o 
que hi pot estacionar. El municipi de Calafell 

- Aparcament en Zona Blava 

- Aparcament per a Càrrega/Descàrrega

- Aparcament per a Persones amb Mobilitat Reduïda

- Aparcament en zona especial (

Figura 17. Estacionament en

Els aparcaments a la via pública 
cap tipus de limitació ni restricció 

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

Caracterització de l’oferta d’aparcaments a Calafell

ipologies d’aparcaments a Calafell 

al, els aparcaments als municipis es categoritzen en funció de s

Els primers fan referència a tots aquells espais per a estacionar vehicles que estan localitzats en 
titularitat pública i que poden ser regulats o no regulats. Els regulats es caracteritze
durada màxima d’estacionament, la tarifa a pagar, el tipus d’usuari que la pot usar o 

unicipi de Calafell disposa de 4 tipologies d’aparcaments

Aparcament per a Càrrega/Descàrrega 

Aparcament per a Persones amb Mobilitat Reduïda 

especial (places reservades per a serveis i/o altres usos, places per a autobusos

 

Estacionament en Zona Blava a l’Avinguda Catalunya de Segur de Calafell.

Font: Googlemaps 

 

aparcaments a la via pública no regulats són aquelles places localitzades en espais públics on no hi ha 
ni restricció en l’estacionament, i que per tant l’estacionament és gratuït
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Calafell 

i es troben a la via pública 

Els primers fan referència a tots aquells espais per a estacionar vehicles que estan localitzats en espais de 
es caracteritzen per tenir establerts la 

durada màxima d’estacionament, la tarifa a pagar, el tipus d’usuari que la pot usar o bé el tipus de vehicle 
4 tipologies d’aparcaments distribuïts per la ciutat.  

, places per a autobusos) 

Zona Blava a l’Avinguda Catalunya de Segur de Calafell. 

 

localitzades en espais públics on no hi ha 
l’estacionament és gratuït. 
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Figura 

Per la seva banda, els aparcaments localitzats fora de la via pública són totes aquelles places 
d’estacionament segregades de l’
vehicles. Aquesta tipologia d’aparcament aplica tan per a zones de 
privada. 

  

 
 Fora de 

PRIVAT

Finques

Comercial

Port de Segur de Calafell

Oferta d’aparcament a Calafell
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Figura 18. Estacionament a la via pública no regulat 

Font: Googlemaps 

Per la seva banda, els aparcaments localitzats fora de la via pública són totes aquelles places 
d’estacionament segregades de l’espai públic de Calafell i destinades exclusivament a l’estacionament de 

Aquesta tipologia d’aparcament aplica tan per a zones de titularitat pública

Diagrama de l’oferta d’aparcament 

Font: Elaboració pròpia 

 

Fora de la via pública

PÚBLIC

Bosses

A la via pública 

NO REGULAT REGULAT

Lliure Finques 

Comercial

PMR

Autobús

C/D 

ReservatPort de Segur de Calafell

Zona Blava

Oferta d’aparcament a Calafell
Figura 19. Diagrama de l’oferta d’aparcament 
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Per la seva banda, els aparcaments localitzats fora de la via pública són totes aquelles places 
i destinades exclusivament a l’estacionament de 

titularitat pública com de titularitat 

 

REGULAT 

Autobús

Reservat

Zona Blava
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 Àmbit  Zona Regulada 

Un cop analitzades les característiques generals de l’àmbit d’estudi com la població, l’activitat 
l’índex de motorització entre altres característiques , s’ha considerat convenient reduir l’àmbit d’est
un nou àmbit per analitzar els aparcaments, 
Zona Blava amb altres tipologies d’aparcament com la C/D, aparcament lliure, etc. Aquesta zona 
principalment es distribueix en 4 sectors, aprof

Taula 9. 

 
Sector 1 Platja de Calafell, zona 1

Sector 2 Platja de Calafell, zona 2

Sector 3 Segur de C

Sector 4 Passeig Marítim (Segur de Calafell Platja L’Estany / el Mas Mel Platja)

Figura 

L’aparcament a l’àmbit de la Zona
via pública, principalment formats pels de finques privades que formen un 
l’àmbit.  

En l’àmbit de la Zona Regulada 
en aparcament lliure (2.488), PMR (70

Cal destacar que hi ha 4 tipologies d’aparcament que és fan la competència entre elles, ja que poden ser 
utilitzades per qualsevol tipus d’usuari (resident i no resident) que utilitzi un turisme o furgoneta. Aquestes 
tipologies sumen un total de 5.022
(1.007), Port de Segur de Calafell públic (238), places lliur
places per poder estacionar els vehicles a l’àmbit de la 
tiquet de validació, les de la Zona Blava i les del Port de Segur de Calafell, la resta de places no est
regulades i per tant creen una competència directa ocupant
tipus de regulació. 
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ades les característiques generals de l’àmbit d’estudi com la població, l’activitat 
rització entre altres característiques , s’ha considerat convenient reduir l’àmbit d’est

un nou àmbit per analitzar els aparcaments, l’àmbit de la Zona Regulada on principalment conviuen la 
Zona Blava amb altres tipologies d’aparcament com la C/D, aparcament lliure, etc. Aquesta zona 

en 4 sectors, aprofitant la delimitació de la Zona Blava.

. Sectors que conformen l’àmbit de la Zona Regulada

Sectors de l’àmbit de la Zona Regulada

Platja de Calafell, zona 1 

Platja de Calafell, zona 2 

Segur de Calafell 

Passeig Marítim (Segur de Calafell Platja L’Estany / el Mas Mel Platja)
Font: Elaboració pròpia  

 

Figura 20. Delimitació de l’àmbit de la Zona Regulada 

Font: Elaboració pròpia 

 

a Zona Regulada es reparteix en un 76% (12.478) els
, principalment formats pels de finques privades que formen un 68% del total de 

 hi ha un total de 4.063 places d’aparcament a la via pública
PMR (70), C/D (115), reservat (85), autobús (16) i Zona Blava (1.289

Cal destacar que hi ha 4 tipologies d’aparcament que és fan la competència entre elles, ja que poden ser 
qualsevol tipus d’usuari (resident i no resident) que utilitzi un turisme o furgoneta. Aquestes 

5.022 places repartides en tota la Zona Regulada
(1.007), Port de Segur de Calafell públic (238), places lliures (2.488) i la Zona Blava (1.28
places per poder estacionar els vehicles a l’àmbit de la Zona Regulada, només són regulades mitjançant 
tiquet de validació, les de la Zona Blava i les del Port de Segur de Calafell, la resta de places no est

una competència directa ocupant-se primer aquelles places que no tenen cap 
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ades les característiques generals de l’àmbit d’estudi com la població, l’activitat econòmica o 
rització entre altres característiques , s’ha considerat convenient reduir l’àmbit d’estudi i crear 

on principalment conviuen la 
Zona Blava amb altres tipologies d’aparcament com la C/D, aparcament lliure, etc. Aquesta zona 

itant la delimitació de la Zona Blava. 

Zona Regulada 

Sectors de l’àmbit de la Zona Regulada 

Passeig Marítim (Segur de Calafell Platja L’Estany / el Mas Mel Platja) 

 

 

) els aparcaments fora de la 
% del total de les places a 

t a la via pública, distribuïdes 
16) i Zona Blava (1.289).  

Cal destacar que hi ha 4 tipologies d’aparcament que és fan la competència entre elles, ja que poden ser 
qualsevol tipus d’usuari (resident i no resident) que utilitzi un turisme o furgoneta. Aquestes 

a la Zona Regulada, bosses d’aparcament 
) i la Zona Blava (1.289). De les 5.022 

, només són regulades mitjançant 
tiquet de validació, les de la Zona Blava i les del Port de Segur de Calafell, la resta de places no estan 

se primer aquelles places que no tenen cap 
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Taula 10. Oferta de places d’aparcament a 

  

Fora de la via pública 

Privat 

Finques 

Comercial  

Port de Segur de Calafell privat

Públic 

Port de Segur de Calafell públic

Bosses d'aparcament 

A la via pública 

No regulat 

Lliure 

Regulat 

PMR 

C/D 

Reservat 

Autobús 

Zona Blava 

Total  
Font: El

Taula 11. Oferta de places d’aparcament a l’àmbit de la Zona Regulada de Calafell a l’hivern

  

Fora de la via pública 

Privat 

Finques 

Comercial  

Port de Segur de Calafell privat

Públic 

Port de Segur de Calafell públic

Bosses d'aparcament 

A la via pública 

No regulat 

Lliure 

Regulat 

PMR 

C/D 

Reservat 

Autobús 

Zona Blava 

Total  
Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Ajuntament

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

Oferta de places d’aparcament a l’àmbit de la Zona Regulada de Calafell 

Places a l’àmbit  de la zona 

12.478 

11.233 

10.263 

508 

Port de Segur de Calafell privat 462 

1.245 

Port de Segur de Calafell públic 238 

1.007 

4.063 

2.488 

2.488  

1.575 

70 (21 ús privat) 

115 (759m) 

85 (24 ús privat) 

16 

1.289 

16.541 
Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Ajuntament 

Oferta de places d’aparcament a l’àmbit de la Zona Regulada de Calafell a l’hivern

Places a l’àmbit  de la zona regulada

12.478 

11.233 

10.263 

508 

Port de Segur de Calafell privat 462 

1.245 

Port de Segur de Calafell públic 238 

1.007 

4.063 

3.287 

3.287  

776 

70 (21 ús privat) 

115 (759m) 

85 (24 ús privat) 

16 

490 

16.541 
Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Ajuntament
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de Calafell a l’estiu 

de la zona regulada 

75,4% 

67,9% 

62,0% 

3,1% 

2,8% 

7,5% 

1,4% 

6,1% 

24,6% 

15,0% 

15,0% 

9,5% 

0,4% 

0,7% 

0,5% 

0,10% 

7,8% 

100% 

Oferta de places d’aparcament a l’àmbit de la Zona Regulada de Calafell a l’hivern 

de la zona regulada 

75,4% 

67,9% 

62,0% 

3,1% 

2,8% 

7,5% 

1,4% 

6,1% 

24,6% 

19,9% 

19,9% 

4,7% 

0,4% 

0,7% 

0,5% 

0,10% 

3,0% 

100% 
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Figura 21. Places d’aparcament a l

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Ajuntament

  

21 c en el municipi de Calafell 

 

laces d’aparcament a la  Zona Regulada de Calafell en temporada d’estiu

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Ajuntament 
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Figura 22. Places d’aparcament a la  Zona Regulada de Calafell en temporada d’hiver

Font: Elaboració pròpia en ba

22 c en el municipi de Calafell 

 

. Places d’aparcament a la  Zona Regulada de Calafell en temporada d’hivern 

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Ajuntament
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3.2 Aparcament fora de la via pública

3.2.1 Aparcament de titularitat privada

3.2.1.1 Aparcaments soterrat 

Els aparcaments en finques privades del municipi
nombre de places, l’Ajuntament disposa d’informació dels guals existents, caracteritzats segons si es tract
de comunitaris o bé individuals. En aquests últims no es 
que s’estima un total de 2 places per a cada gual individual.

En l’àmbit d’estudi hi ha una oferta d’aparcament en finques de 13.840 places, formant un 72% del total de 
places del municipi de Calafell (19.302). 

Figura 23. Places d’aparcament en finques priv

Finalment, si només s’identifiquen les places en aquelles finque
Regulada, el nombre de places baixa fins a les 10.263 (53% del total del municipi)

Taula 12. Aparcaments 
 

Font: Elaboració pròpia

 Platja Calafell, zona1 (Sector 1)

Platja Calafell, zona2 (Sector 2)

Segur de Calafell (Sector 3)

Passeig Marítim (Sector 4)
Total places Àmbit 

Total places Àmbit d’

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

Aparcament fora de la via pública 

Aparcament de titularitat privada 

Aparcaments soterrat en finques 

Els aparcaments en finques privades del municipi són exclusivament per a ús 
nombre de places, l’Ajuntament disposa d’informació dels guals existents, caracteritzats segons si es tract
de comunitaris o bé individuals. En aquests últims no es caracteritza el nombre de places per 

places per a cada gual individual. 

d’estudi hi ha una oferta d’aparcament en finques de 13.840 places, formant un 72% del total de 
places del municipi de Calafell (19.302).  

Places d’aparcament en finques privades de l’àmbit d’estudi

Font: Elaboració pròpia 

Finalment, si només s’identifiquen les places en aquelles finques que queden definides dins l’àmbit de Zona 
, el nombre de places baixa fins a les 10.263 (53% del total del municipi)

Aparcaments en finques privades a l’ambit de la Zona Regulada

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament  

Nombre de 
places 

Distribució de 
les places

Platja Calafell, zona1 (Sector 1) 685 7%

Platja Calafell, zona2 (Sector 2) 2.401 23%

Segur de Calafell (Sector 3) 779 8%

eig Marítim (Sector 4) 6.398 62%

Àmbit Zona Regulada 10.263 100%

places Àmbit d’Estudi 13.840 
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a ús particular. Per obtenir el 
nombre de places, l’Ajuntament disposa d’informació dels guals existents, caracteritzats segons si es tracte 

caracteritza el nombre de places per cada gual, pel 

d’estudi hi ha una oferta d’aparcament en finques de 13.840 places, formant un 72% del total de 

d’estudi 

 

s que queden definides dins l’àmbit de Zona 
, el nombre de places baixa fins a les 10.263 (53% del total del municipi). 

Zona Regulada 

Distribució de 
les places 

7% 

23% 

8% 

62% 

100% 
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Figura 24. Places d’aparcament en finques privades de 

3.2.1.2 Aparcaments comercials

Els aparcaments ubicats fora de la via pública però de titularitat privada es corresponen amb aquells que 
són propietat i estan gestionats per una empresa privada, ess
fa el manteniment. Acostumen a ser aparcaments gratuïts que faciliten l’accés a l’establiment per part dels 
seus clients, i poden estar localitzats tant en superfície com soterrats
Mercadona o el del DIA de Calafell.

El total de les places ofertades 
repartides al llarg de l’avinguda Mossèn Jaume Soler, via principal que creua el municipi paral·lelament a la 
línia de la costa. No obstant, aquests pàrquings són
l’estacionament si no és per a compres a l’establiment.
vehicle i passar el dia a la platja. 

Figura 25. Localització de les places d’aparcament comercial a l’àmbit d’anàlisi

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

Places d’aparcament en finques privades de la Zona Regulada

Font: Elaboració pròpia 

Aparcaments comercials soterrat i en superfície 

aparcaments ubicats fora de la via pública però de titularitat privada es corresponen amb aquells que 
són propietat i estan gestionats per una empresa privada, essent ella qui decideix la seva regulació i qui en 
fa el manteniment. Acostumen a ser aparcaments gratuïts que faciliten l’accés a l’establiment per part dels 
seus clients, i poden estar localitzats tant en superfície com soterrats, com per exemple

de Calafell. 

El total de les places ofertades en l’àmbit d’estudi és aproximadament de 508 places d’aparcament 
al llarg de l’avinguda Mossèn Jaume Soler, via principal que creua el municipi paral·lelament a la 

No obstant, aquests pàrquings són d’ús exclusiu per a clients i per tant no permeten 
l’estacionament si no és per a compres a l’establiment. Tanmateix, sovint són utilitzats per estacionar el 

 

Localització de les places d’aparcament comercial a l’àmbit d’anàlisi

Font: Elaboració pròpia 
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Zona Regulada 

 

aparcaments ubicats fora de la via pública però de titularitat privada es corresponen amb aquells que 
ent ella qui decideix la seva regulació i qui en 

fa el manteniment. Acostumen a ser aparcaments gratuïts que faciliten l’accés a l’establiment per part dels 
, com per exemple l’aparcament del 

és aproximadament de 508 places d’aparcament 
al llarg de l’avinguda Mossèn Jaume Soler, via principal que creua el municipi paral·lelament a la 

per a clients i per tant no permeten 
Tanmateix, sovint són utilitzats per estacionar el 

Localització de les places d’aparcament comercial a l’àmbit d’anàlisi 
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3.2.1.3 Aparcament en superfície 

Calafell té una bossa d’aparcaments específica ubicada dins de la zon
l’aparcament que hi ha és de pagament i està gestionat

El port disposa de fins a 700 places d’aparcament privades pe
diferents: una primera per als usuaris de les instal·lacions esp
serveis que disposa el port; i una 
amarrats al port. 

Per poder accedir a les instal·lacions del port
control del temps d’estada. La zona 
de fins a 238 places. La tarifa d’aquesta primera zona és de 0,75 
durant l’horari d’obertura del port.

Figura 26. Localització de les places d’aparcament al port de Segur de Calafell

La zona d’aparcament més interna consta de 450 places e
amarrat al port, els quals prèviament han de passar una segona barrera de control per acreditar
adequadament.  

És important destacar que els aparcaments situats al
Zona Blava amb una tarifa que és el d
menor.  
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en superfície del Port de Segur de Calafell 

una bossa d’aparcaments específica ubicada dins de la zona del Port d
’aparcament que hi ha és de pagament i està gestionat pel port. 

laces d’aparcament privades pels usuaris del port, dividides en dues zones 
diferents: una primera per als usuaris de les instal·lacions esportives, de restauració, botigues i altres 
serveis que disposa el port; i una altre zona més interna per a ús exclusiu pels

poder accedir a les instal·lacions del port és necessari creuar una barrera en què e
control del temps d’estada. La zona d’aparcament discorre de forma paral·lela al 
de fins a 238 places. La tarifa d’aquesta primera zona és de 0,75 € l’hora, sense 

obertura del port.  

Localització de les places d’aparcament al port de Segur de Calafell

Font: Elaboració pròpia 

 

La zona d’aparcament més interna consta de 450 places exclusives pels usuaris que disposen d’un vaixell 
amarrat al port, els quals prèviament han de passar una segona barrera de control per acreditar

els aparcaments situats al passeig marítim davant l’estacionament del port són
amb una tarifa que és el doble que la de l’aparcament del port però tot i això la seva ocupació és 
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a del Port de Segur de Calafell, 

ls usuaris del port, dividides en dues zones 
ortives, de restauració, botigues i altres 

exclusiu pels propietaris dels vaixells 

és necessari creuar una barrera en què es facilita un tiquet de 
discorre de forma paral·lela al Passeig Marítim i disposa 

€ l’hora, sense un mínim d’estacionament 

Localització de les places d’aparcament al port de Segur de Calafell 

 

ls usuaris que disposen d’un vaixell 
amarrat al port, els quals prèviament han de passar una segona barrera de control per acreditar-se 

vant l’estacionament del port són 
la de l’aparcament del port però tot i això la seva ocupació és 
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3.2.2 Bosses d’aparcament

A Calafell, els aparcaments fora de la via pública que tenen titularitat pública es corresponen amb aquelles 
bosses d’aparcaments situades en zones de gran afluència de vehicles com ho són l’estació de tren o el 
mercat, estiguin o no gestionades per l’Ajuntament. 

Figura 27

Aquesta tipologia d’aparcament no està regulada ni és de pagament.
pàrquings disponibles al municipi
Blava al municipi.  

Figura 28

Font

En total, aquests 5 aparcaments ofereixen fins a 1.007 places, un 88% de les que ofereix 
Calafell (1.144). La bossa de l’aparcament del Mercat i la del Molí del Blanquet són les dues bosses que 
tenen una major oferta d’aparcament, aproximadament 350 cada una. Aquestes dues bosses es troben 
situades molt pròximes a la zona de 
Blava (Sector 1 i 2). L’Aparcament de l’antic Hotel Segur i l’

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

Bosses d’aparcament de titularitat pública fora de la via  

A Calafell, els aparcaments fora de la via pública que tenen titularitat pública es corresponen amb aquelles 
d’aparcaments situades en zones de gran afluència de vehicles com ho són l’estació de tren o el 

mercat, estiguin o no gestionades per l’Ajuntament.  

27. Vista aèria de l’Aparcament del Mercat de Calafell

Font: Googlemaps 

questa tipologia d’aparcament no està regulada ni és de pagament. A l’àmbit
rquings disponibles al municipi, per tant seran els únics que s’analitzaran per la reordenació de la Zona 

28. Localització de les bosses d’aparcament a Calafell

Font: Elaboració pròpia en base a l’ajuntament de Calafell 

En total, aquests 5 aparcaments ofereixen fins a 1.007 places, un 88% de les que ofereix 
’aparcament del Mercat i la del Molí del Blanquet són les dues bosses que 

tenen una major oferta d’aparcament, aproximadament 350 cada una. Aquestes dues bosses es troben 
situades molt pròximes a la zona de la Platja de Calafell (500m) on l’aparcament 

parcament de l’antic Hotel Segur i l’Aparcament Públic també es troben situats a 
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A Calafell, els aparcaments fora de la via pública que tenen titularitat pública es corresponen amb aquelles 
d’aparcaments situades en zones de gran afluència de vehicles com ho són l’estació de tren o el 

arcament del Mercat de Calafell 

 

A l’àmbit s’engloben 5 dels 7 
, per tant seran els únics que s’analitzaran per la reordenació de la Zona 

Localització de les bosses d’aparcament a Calafell 

 

En total, aquests 5 aparcaments ofereixen fins a 1.007 places, un 88% de les que ofereix tot el municipi de 
’aparcament del Mercat i la del Molí del Blanquet són les dues bosses que 

tenen una major oferta d’aparcament, aproximadament 350 cada una. Aquestes dues bosses es troben 
on l’aparcament és principalment de Zona 

úblic també es troben situats a 
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Segur de Calafell just al costat de la via del tren i prop de l’aparcament de Zona Blava de Segur de Calafell 
(Sector3). 

Taula 

Nº Nom 

1 Aparcament del Mercat 

2 
Aparcament del Molí del 
Blanquet 

3 Aparcament de l’Estació 

4 Aparcament públic 

5 
Aparcament de l’antic Hotel 
Segur 

Total places àmbit d'estudi 

Figura 29. Localització de les 

 

3.3 Aparcament a la via pública 

En la via pública de l’àmbit de 
aparcament regulat amb altres tipologies d’aparcament com la C/D
aparcaments lliures.  

L’àmbit de la Zona Regulada està conformat de 4 sectors, la Platja de Calafell, zona 1 (Sector 1) i 
zona 2 (Sector 2), Segur de Calafell (Se

Taula 

 
Sector 1 Platja de Calafell, zona 1

Sector 2 Platja de Calafell, zona 2

Sector 3 Segur de Calafell

Sector 4 Passeig Marítim (Segur de Calafell Platja L’Estany / el Mas Mel Platja)

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

Segur de Calafell just al costat de la via del tren i prop de l’aparcament de Zona Blava de Segur de Calafell 

Taula 13. Aparcaments de titularitat pública a Calafell 

Localització Nombre de places

Cta/ Sanatori, s/n 339 

Aparcament del Molí del 
C/ Sant Pere, 48-56 356 

Plaça Estació, 2 165 

Cta/ Barcelona, 44-66 75 

Aparcament de l’antic Hotel 
Cta/ Barcelona, 78-84 72 

1.007 

Font: Elaboració pròpia 

Localització de les bosses d’aparcament a l’àmbit d’estudi

Font: Elaboració pròpia en base del ajuntament 

Aparcament a la via pública  

’àmbit de la Zona Regulada és on principalment conviu la Zona Blava com 
t regulat amb altres tipologies d’aparcament com la C/D i l’aparcament 

L’àmbit de la Zona Regulada està conformat de 4 sectors, la Platja de Calafell, zona 1 (Sector 1) i 
zona 2 (Sector 2), Segur de Calafell (Sector 3) i el Passeig Marítim (Sector 4)

Taula 14. Sectors de l’àmbit de la Zona Regulada 

Sectors de la Zona Regulada 

Platja de Calafell, zona 1 

Platja de Calafell, zona 2 

Segur de Calafell 

sseig Marítim (Segur de Calafell Platja L’Estany / el Mas Mel Platja)
Font: Elaboració pròpia  
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Segur de Calafell just al costat de la via del tren i prop de l’aparcament de Zona Blava de Segur de Calafell 

 

Nombre de places 
Distribució de 

les places 

33,7% 

35,4% 

16,4% 

7,4% 

7,1% 

 88% 

d’aparcament a l’àmbit d’estudi 

 

s on principalment conviu la Zona Blava com 
aparcament no regulat que són els 

L’àmbit de la Zona Regulada està conformat de 4 sectors, la Platja de Calafell, zona 1 (Sector 1) i 
ctor 3) i el Passeig Marítim (Sector 4) 

sseig Marítim (Segur de Calafell Platja L’Estany / el Mas Mel Platja) 
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Figura 

3.3.1 Aparcament a la via pública no regulat

3.3.1.1 Aparcament lliure 

Les places localitzades en espais públics on no hi ha cap tipus de limitació ni restricció en l’estacionament, i 
que per tant l’estacionament és gratuït
degudament senyalitzades al terra amb 
contínues i obliqües per a l’aparcament en bateria o en semibateria
municipi. 

El Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Calafell ha realitzat un comptatge 
de GoogleEarth, a través del qual s’ha determinat que el municipi disposa de
pels diferents nuclis del municipi.

Taula 15
 

Fo

Dins l’àmbit d’anàlisi l’aparcament lliure és el que més predomina. En 
tipologia d’aparcament disposa de fins a 

 Calafell Poble 

La Platja de Calafell

Segur de Calafell (platja)

Segur de Calafell (muntanya)

Urbanitzacions
Total places municipi de 

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

Figura 30. Delimitació de l’àmbit de la Zona Regulada 

Font: Elaboració pròpia 

Aparcament a la via pública no regulat 

places localitzades en espais públics on no hi ha cap tipus de limitació ni restricció en l’estacionament, i 
que per tant l’estacionament és gratuït són places lliures. A Calafell les places lliures són

al terra amb línies blanques discontínues per a l’aparcament en cordó o bé 
contínues i obliqües per a l’aparcament en bateria o en semibateria, sent la tipologia més

rbanisme de l’Ajuntament de Calafell ha realitzat un comptatge 
del qual s’ha determinat que el municipi disposa de 

. 

15. Nombre de places d’aparcament lliure a Calafell

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament 

Dins l’àmbit d’anàlisi l’aparcament lliure és el que més predomina. En l’àmbit de la Zona Regulada
tipologia d’aparcament disposa de fins a 2.488 places. 

Nombre de 
places 

Distribució de 
les places

 4.432 20,8%

La Platja de Calafell 1.459 6,9%

Segur de Calafell (platja) 1.363 6,4%

Segur de Calafell (muntanya) 6.131 28,8%

Urbanitzacions 7.882 37,1%

places municipi de Calafell 21.267 100%
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places localitzades en espais públics on no hi ha cap tipus de limitació ni restricció en l’estacionament, i 
les places lliures són aquelles 

línies blanques discontínues per a l’aparcament en cordó o bé 
, sent la tipologia més freqüent al 

rbanisme de l’Ajuntament de Calafell ha realitzat un comptatge d’aparcaments a través 
 21.267 places, distribuïdes 

a Calafell 

l’àmbit de la Zona Regulada aquesta 

Distribució de 
les places 

20,8% 

6,9% 

6,4% 

28,8% 

37,1% 

100% 
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Figura 31. Plac

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Ajuntament.

Principalment les places d’aparcament lliure estan
on es troba un 91,7% d’aquesta tipologia d’apar

Taula 16. Aparca
 

3.3.2 Aparcament regulat a la via pública

En el conjunt d’aparcament a la via pública regulat hi ha 1.575 places q
d’aparcament. Principalment són de Zona Blava formant un 81% del total de l’àmbit regulat.

Taula 17. Nombre de places d'aparcament regulat a la via pública

 PMR 
C/D 
Reservat 
Autobús 
Zona Blava
Aparcament a
pública regulat

 
Platja Calafell, zona1 (Sector 1)

Platja Calafell, zona2 (Sector 2

Segur de Calafell (Sector 3)

Passeig Marítim (Sector 4)

Total Zona Regulada

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

Places d’aparcament lliure a la Zona Regulada de Calafell

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Ajuntament. 

les places d’aparcament lliure estan localitzades en el  sector del Passeig 
tipologia d’aparcament. 

Aparcaments de titularitat pública a l’àmbit de la Zona Regulada

Font: Elaboració pròpia 

 

a la via pública 

En el conjunt d’aparcament a la via pública regulat hi ha 1.575 places que es distribueixen en 5 tipologies 
d’aparcament. Principalment són de Zona Blava formant un 81% del total de l’àmbit regulat.

. Nombre de places d'aparcament regulat a la via pública de la Zona Regulada

Nombre de Places % 

70 4,4%
115 7,3%
85 5,4%
16 1,0%

Zona Blava 1.289 81,8%
Aparcament a la via 
pública regulat 1.575 100,0%

Font: Elaboració pròpia 

Nombre de places lliures 
repartides a la Zona Regulada

Platja Calafell, zona1 (Sector 1) 27 

Platja Calafell, zona2 (Sector 2) 73 

Segur de Calafell (Sector 3) 107 

Passeig Marítim (Sector 4) 2.281 

Regulada 2.488 
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de Calafell 

 

localitzades en el  sector del Passeig Marítim (Sector 4) 

Regulada 

ue es distribueixen en 5 tipologies 
d’aparcament. Principalment són de Zona Blava formant un 81% del total de l’àmbit regulat. 

de la Zona Regulada 

 

4,4% 
7,3% 
5,4% 
1,0% 

81,8% 

100,0% 

Nombre de places lliures 
Regulada 

1,1% 

2,9% 

4,3% 

91,7% 

100% 
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3.3.2.1 Persones amb Mobilitat Reduïda

L’aparcament per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR) és un ti
necessitats dels ciutadans de Calafell, i po
Zona Regulada, existeix un total de 

Els aparcaments privats s’han cr
reduïda els quals se’ls ha facilitat una acreditació pel veh

L’aparcament públic està implantat
el municipi. Aquestes no tenen l’estacionament limitat segons la matrícula, de manera que només cal 
disposar del distintiu de PMR visible per utilitzar

Taula 18. Distribució de les pla

 Platja Calafell, zona1 (Sector 1)

Platja Calafell, zona2 (Sector 2)

Segur de Calafell (Sector 3) 

Passeig Marítim (Sector 4) 

Total 
Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Ajuntament.

Figura 

Font: Elaboració pròpia en base a les dade

3.3.2.2 Càrrega / Descàrrega

L’aparcament en zona de Càrrega / Descàrrega a Calafell
una regulació de l’horari de funcionament de 10 hores diàries els dies feiners (8
(8-14h).  

Dins l’àmbit regulat, Calafell ofereix fins a 
que permet la parada entre 110 i 120
càrrega i descàrrega està concentrad

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

Persones amb Mobilitat Reduïda 

L’aparcament per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR) és un tipus de plaça creada en funció de les 
necessitats dels ciutadans de Calafell, i poden ser aparcaments privats o públic

un total de 70 places, sent 21 de les quals privades. 

Els aparcaments privats s’han creat a partir de la demanda dels resident que tenen algun tipus de 
els quals se’ls ha facilitat una acreditació pel vehicle i una plaça concreta per estacionar

està implantat per l’Ajuntament on es considera necessari, distribuint
. Aquestes no tenen l’estacionament limitat segons la matrícula, de manera que només cal 

disposar del distintiu de PMR visible per utilitzar-les. 

. Distribució de les places de PMR públiques i privades de l’àmbit de la Zona Regulada

Places 
públiques 

Places 
privades 

Total de 
places

Platja Calafell, zona1 (Sector 1) 11 - 11 

Platja Calafell, zona2 (Sector 2) 4 8 12 

7 - 7 

27 13 40 

49 21 70 
Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Ajuntament. 

 

Figura 32. Localització de les places PMR a l’àmbit d’estudi

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Ajuntament. 

Càrrega / Descàrrega 

L’aparcament en zona de Càrrega / Descàrrega a Calafell està localitzat prop de les zones comercials
una regulació de l’horari de funcionament de 10 hores diàries els dies feiners (8

, Calafell ofereix fins a 759 m de longitud de càrrega/descàrrega disposats en c
110 i 120 furgonetes/camions amb una longitud mitjana de 6,5m. La zona de 

càrrega i descàrrega està concentrada principalment al sector de la Platja de Calafell
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pus de plaça creada en funció de les 
o públics. Al llarg de l’àmbit de la 

tenen algun tipus de mobilitat 
cle i una plaça concreta per estacionar el vehicle. 

necessari, distribuint les places per tot 
. Aquestes no tenen l’estacionament limitat segons la matrícula, de manera que només cal 

de l’àmbit de la Zona Regulada 

otal de 
places %  

 15,7% 
 17,1% 

 10,0% 
 57,1% 
 100% 

s places PMR a l’àmbit d’estudi 

 

està localitzat prop de les zones comercials i amb 
una regulació de l’horari de funcionament de 10 hores diàries els dies feiners (8-18h) i 5 hores el dissabte 

m de longitud de càrrega/descàrrega disposats en cordó, el 
furgonetes/camions amb una longitud mitjana de 6,5m. La zona de 

cipalment al sector de la Platja de Calafell (Sector 1 i 2), tot i que 
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el sector de Segur de Calafell (Sector
carrer. 

Taula 19. Metres linials d'aparcament de

 Platja de Calafell
Platja de Calafell
Segur de Calafell
Passeig Maritim (Sector 4)

Total 
Font: Elaboració pr

Figura 33. Localització de la zona de càrrega 

3.3.2.3 Aparcaments reservats

La tipologia d’aparcament reservat es localitza prioritàriament prop dels equipaments de
concreta, les places existents a l’àmbit d’anàlisi 
quals fins a 24 són per a ús privat.

 

Taula 20. Places reservades per a serveis i altres usos

 Platja de Calafell, zona 1 (Sector 1)
Platja de Calafell, zona 2 (Sector 2)
Segur de Calafell (Sector 3) 
Passeig Maritim (Sector 4) 
Total 

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Ajuntament.

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

(Sector 3) i el Passeig Marítim (Sector 4) també té places en

. Metres linials d'aparcament de C/D a la Zona Regulada

metres lineals 
C/D 

Platja de Calafell, zona 1 (Sector 1) 235 31,0%

Platja de Calafell, zona 2 (Sector 2) 268 35,3%

Segur de Calafell (Sector 3) 58 7,6%

Passeig Maritim (Sector 4) 198 26,1%

759 100%
Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Ajuntament. 

 

Localització de la zona de càrrega / descàrrega a l’àmbit de la Zona Regulada

Font: Elaboració pròpia 

reservats per a serveis i/o altres usos 

ment reservat es localitza prioritàriament prop dels equipaments de
concreta, les places existents a l’àmbit d’anàlisi de la zona regulada de Calafell 

són per a ús privat. 

Places reservades per a serveis i altres usos a la Zona Regulada

Places 
públiques 

Places 
privades 

Total de 
places

, zona 1 (Sector 1) 7 0 7 

, zona 2 (Sector 2) 10 14 24 

0 3 3 

44 7 51 
61 24 85 

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Ajuntament. 

31 

 

també té places en algun tram de 

a la Zona Regulada 

% 

31,0% 

35,3% 

7,6% 

26,1% 

100% 

/ descàrrega a l’àmbit de la Zona Regulada 

 

ment reservat es localitza prioritàriament prop dels equipaments del municipi. De forma 
Calafell hi ha un total de 85, de les 

a la Zona Regulada 

otal de 
places %  

8,2% 
 28,2% 

3,5% 
 60,0% 
 100% 
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Figura 34. Localització de les plac

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Ajuntament.

3.3.2.4 Aparcament d’autobusos

L’àmbit regulat de Calafell disposa 
municipi. Principalment, el 87% de les places es troben a la zona del Passe
total de 14 places.  

Taula 

 Platja de Calafell, zona 1 (Sector 1)
Platja de Calafell, zona 2 (Sector 2)
Segur de Calafell 
Passeig Maritim (Sector 4)
Total places d’autobús

Font: Elaboració pròpia en b

Figura 35. Localització de les places

Font: E
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Localització de les places especials a l’àmbit de  la Zona Regulada

ont: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Ajuntament. 

Aparcament d’autobusos 

disposa de 5 zones d’aparcament per autobusos 
Principalment, el 87% de les places es troben a la zona del Passeig Marítim (Sector 4) formant un 

Taula 21. Total de places d'autobús a la Zona Regulada 

Places 
d’autobús 

, zona 1 (Sector 1) - 

, zona 2 (Sector 2) 1 

 (Sector 3) 1 

Passeig Maritim (Sector 4) 14 

places d’autobús 16 
Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Ajuntament 

Localització de les places d’autobusos a la Zona Regulada

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Ajuntament. 
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es especials a l’àmbit de  la Zona Regulada 

 

d’aparcament per autobusos amb 16 places en tot el 
ig Marítim (Sector 4) formant un 

 

% 
- 

6,3% 

6,3% 

87,5% 

100% 

d’autobusos a la Zona Regulada 
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3.3.3 Zona Blava 

La Zona Blava a Calafell està senyalitzada al terra de la via pública amb marques blaves discontínues. En 
aquest cas les marques no indiquen plaça a plaça on ha d’estacionar cada vehicle, sin
de carrer on els vehicles poden aparcar sense establir
de places disponibles a la Zona Blava
zona. 

El municipi de Calafell disposa de 1.
del municipi es troba al llarg del Passeig 

Taula 22. Distribució de la Zona Blava pels diferents sectors de Calafell

 

Sector 1 Platja de Calafell
Sector 2 Platja de Calafell
Sector 3 Segur de Calafell

Sector 4 
Passeig Marítim
L’Estany / el Mas Mel Platja

Total Zona Blava 
Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament

Figura 36. Distribució de la Zona Blava pels diferents sectors de Calafell

Font

El sector de Platja de Calafell Zona 1 
de fins a 205 places per a aparcaments

  

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

està senyalitzada al terra de la via pública amb marques blaves discontínues. En 
aquest cas les marques no indiquen plaça a plaça on ha d’estacionar cada vehicle, sin
de carrer on els vehicles poden aparcar sense establir-ne el nombre. De totes maneres, s’estima la totalitat 

Zona Blava tenint present una longitud dels vehicles 

Calafell disposa de 1.289 places d’aparcament en Zona Blava. Principalment la Zona Blava 
del municipi es troba al llarg del Passeig Marítim.  

Distribució de la Zona Blava pels diferents sectors de Calafell

Zona Nombre de 
places 

Platja de Calafell, zona 1 204 
Platja de Calafell, zona 2 164 
Segur de Calafell 120 

arítim (Segur de Calafell Platja  
el Mas Mel Platja) 801 

1.289 
Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament 

Distribució de la Zona Blava pels diferents sectors de Calafell

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament 

Zona 1 (Sector 1), localitzat a l’oest del nucli de la Platja de 
places per a aparcaments de Zona Blava, distribuïts en 6 carrers.  
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està senyalitzada al terra de la via pública amb marques blaves discontínues. En 
aquest cas les marques no indiquen plaça a plaça on ha d’estacionar cada vehicle, sinó que mostren el tram 

ne el nombre. De totes maneres, s’estima la totalitat 
ent una longitud dels vehicles entre 5m i 5,5m, segons la 

. Principalment la Zona Blava 

Distribució de la Zona Blava pels diferents sectors de Calafell 

Distribució 
de la Zona 

Blava 
15,8% 
12,7% 
9,3% 

62,1% 

100% 

Distribució de la Zona Blava pels diferents sectors de Calafell 

 

la Platja de Calafell, disposa 
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Taula 23. Nombre de places de la Platja

Nom del carrer

Dr. Dachs 

Rafel Casanovas 

Av. Mossèn Jaume Soler

Jaume Jané 

Francesc Bonjoch 

Igualada 

Total Platja Calafell, Zona 1 
Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament

Figura 37. Distribució de la Zona Blava de Platja de Calafell, Zona 1 (Sector 1)

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Aj

La zona 2 de la Platja de Calafell
a 164 places per a aparcaments 

Taula 24. Nombre de places de la

Nom del carrer

Av. Mossèn Jaume Soler

Jacint Verdaguer 

Àngel Guimerà 

Sant Antoni 

Vilamar 

Total Platja de Calafell,
Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament
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Nombre de places de la Platja de Calafell, Zona 1 (Sector 1)

Nom del carrer 
Nombre de places 

Zona Blava 
Distribució de la 

41 

25 

Av. Mossèn Jaume Soler 40 

25 

27 

47 

Zona 1 (Sector1) 205 
Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament 

Distribució de la Zona Blava de Platja de Calafell, Zona 1 (Sector 1)

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament 

La zona 2 de la Platja de Calafell (Sector 2), localitzat a l’est del nucli de la Platja de 
 de Zona Blava, distribuïts en 5 carrers.  

Nombre de places de la Platja de Calafell, Zona 2 (Sector 2)

Nom del carrer 
Nombre de 

places Zona 
Blava 

Distribució de la 

Av. Mossèn Jaume Soler 125 

12 

9 

13 

5 

Platja de Calafell, Zona 2 (Sector 2) 164 
Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament 
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de Calafell, Zona 1 (Sector 1) 

Distribució de la 
Zona Blava 

20,0% 

12,2% 

19,5% 

12,2% 

13,2% 

22,9% 

100% 

Distribució de la Zona Blava de Platja de Calafell, Zona 1 (Sector 1) 

 

la Platja de Calafell, disposa de fins 

Platja de Calafell, Zona 2 (Sector 2) 

Distribució de la 
Zona Blava 

76,2% 

7,3% 

5,5% 

7,9% 

3,0% 

100% 
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Figura 38. Distribució de la Zona Blava a la Platja de Calafell, Zona 2 (Sector 2)

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament

El sector de Segur de Calafell (Sector 
a 120 places per aparcaments de Zona Blava

 

Taula 25

Nom del carrer

Pablo Neruda 

Ronda Universitat

Av. Catalunya 

Plaça Mediterrani 

Carretera Barcelona

Total Segur de Calafell 
Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament

 

Figura 39. Distribució de la Zona Blava a Segur de Calafell (Sector 3)

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament
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Distribució de la Zona Blava a la Platja de Calafell, Zona 2 (Sector 2)

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament 

(Sector 3), localitzat al nucli de Segur de Calafell (muntanya)
de Zona Blava, distribuïts en els 5 carrers. 

25. Nombre de places de Segur de Calafell (Sector 3)

Nom del carrer 
Nombre de 

places Zona 
Blava 

Distribució de la 
Zona Blava

30 

Ronda Universitat 19 

31 

 20 

Carretera Barcelona 20 

Segur de Calafell (Sector 3) 120 
Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament 

Distribució de la Zona Blava a Segur de Calafell (Sector 3)

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament 

35 

 

Distribució de la Zona Blava a la Platja de Calafell, Zona 2 (Sector 2) 

 

(muntanya), disposa de fins 

Sector 3) 

Distribució de la 
Zona Blava 

25,0% 

15,8% 

25,8% 

16,7% 

16,7% 

100% 

Distribució de la Zona Blava a Segur de Calafell (Sector 3) 
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El sector del Passeig Marítim (Sector
nombre de places disposa amb
Passeig Marítim de Sant Joan de Déu

Taula 26

Nom del carrer

Manuel Benet Ortiz 

Passeig Sant Joan de Déu

Total Passeig Marítim 
Font: Elabora

Figura 40. Distribució de la Zona Blava al Passeig Marítim (Sector 4)

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament

En tota la Zona Blava es pot trobar un total de 
sector de la Platja de Calafell i el del Passeig Marítim conten un parquímetre per cada 33 places 
d’aparcament aproximadament, casi el doble que el
un parquímetre. 

Els models nous formen un 77% de tots els parquímetres del municipi
Segur de Calafell (Sector 3), Passeig Marítim 
restant encara són parquímetres del model antic i es troben 
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(Sector 4), localitzat al nucli de Segur de Calafell
amb 799 places per a aparcaments distribuïdes exclusivament al llarg del 

Joan de Déu i el carrer Manuel Benet Ortiz.  

26. Nombre de places del Passeig Marítim (Sector 4)

Nom del carrer 
Nombre de 

places Zona 
Blava 

Distribució de la 
Zona Blava

Manuel Benet Ortiz  50 

Passeig Sant Joan de Déu 749 

Passeig Marítim (Sector 4) 799 
Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament 

 

Distribució de la Zona Blava al Passeig Marítim (Sector 4)

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament 

 

En tota la Zona Blava es pot trobar un total de 44 parquímetres repartits pels diferents sectors de co
sector de la Platja de Calafell i el del Passeig Marítim conten un parquímetre per cada 33 places 

ximadament, casi el doble que el nucli de Segur de Calafell que per cada 17 places hi h

Els models nous formen un 77% de tots els parquímetres del municipi (34) i es troben repartits pel sector de 
Passeig Marítim (Sector 4) i una part de la Platja de Calafell 

ón parquímetres del model antic i es troben situats al sector de Calafell platja.
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Segur de Calafell (platja) és el que major 
distribuïdes exclusivament al llarg del 

Nombre de places del Passeig Marítim (Sector 4) 

Distribució de la 
Zona Blava 

6,3% 

93,7% 

100% 

Distribució de la Zona Blava al Passeig Marítim (Sector 4) 

 

repartits pels diferents sectors de control. El 
sector de la Platja de Calafell i el del Passeig Marítim conten un parquímetre per cada 33 places 

nucli de Segur de Calafell que per cada 17 places hi ha 

(34) i es troben repartits pel sector de 
4) i una part de la Platja de Calafell (Sector 2).  El 23% 

situats al sector de Calafell platja. 
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Taula 

Sector 
Nº 

parquímetres 

Platja 
Calafell,  
Zona 1 

6 

Platja 
Calafell,  
Zona 2 

4 

3 

Segur de 
Calafell 

7 

Passeig 
marítim 

24 

Total Zona 
Blava 

44 

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Ajuntament.

Figura 41. Localització dels parquímetres de Zona 

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Ajuntament.

Funcionament i tarifes de la Zona Blava

L’horari de funcionament diari és
20h) exceptuant el sector del Passeig Marítim 
quan l’afluència de població flotant 
sigut efectiu des del dia 1de Juliol

La tarifa aplicada és diferent per als
viu al municipi. Les ordenances municipals estableixen que el subjecte passiu que pot fer ús d’aquesta tarifa
resident ha de complir una sèrie de requisits:

“Tenen la consideració de residents les persones físiques que figurin empadronades a les zones regulades i 
disposin d’un vehicle de més de 2 rodes i que no superi els 6m de longitud, els 3.500 kg de PMA, i un 
nombre de 9 passatgers com a màxim, per algun dels següents títols:

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

Taula 27. Relació dels parquímetres existents 

Relació 
places per 

parquímetre 
Codificació 

Model 
parquímetre 

34 101 a 106 Antic 

23 
201 a 204 Antic 

205 a 207 Nou 

17 301 a 307 Nou 

33 401 a 424 Nou 

27   

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Ajuntament. 

 

Localització dels parquímetres de Zona Regulada a Calafell

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Ajuntament. 

Zona Blava 

és de 6 hores i mitja tots els dies de la setmana tot l’any (10
20h) exceptuant el sector del Passeig Marítim (Sector 4) que només funciona els mesos de temporada alta 

flotant és major, variant cada any. Aquest any 201
uliol fins el 31 d’agost. 

és diferent per als residents i no residents per tal d’afavorir l’estacionament a la gent que 
es ordenances municipals estableixen que el subjecte passiu que pot fer ús d’aquesta tarifa

ha de complir una sèrie de requisits: 

“Tenen la consideració de residents les persones físiques que figurin empadronades a les zones regulades i 
posin d’un vehicle de més de 2 rodes i que no superi els 6m de longitud, els 3.500 kg de PMA, i un 

nombre de 9 passatgers com a màxim, per algun dels següents títols: 
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Nº 
parquímetres 

per model 

% 
 tipus 
model 

10 23% 

34 77% 

44 100% 

a Calafell 

 

de 6 hores i mitja tots els dies de la setmana tot l’any (10-13:30 i de 17-
4) que només funciona els mesos de temporada alta 

és major, variant cada any. Aquest any 2016 el seu funcionament ha 

per tal d’afavorir l’estacionament a la gent que 
es ordenances municipals estableixen que el subjecte passiu que pot fer ús d’aquesta tarifa 

“Tenen la consideració de residents les persones físiques que figurin empadronades a les zones regulades i 
posin d’un vehicle de més de 2 rodes i que no superi els 6m de longitud, els 3.500 kg de PMA, i un 
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a) Com titular o conductor principal d’un vehicle donar d’alta en aquest municipi per l’impo
vehicles de tracció mecànica, sempre que figuri com a tal en l’assegurança del vehicle.

b) Com a conductor principal d’un vehicle de l’empresa on treballa o amb la que mantingui un contracte 
mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom

c) Com a conductor principal d’un vehicle del que disposi en règim de rènting, Leasing o en lloguer 
estable, superior a tres mesos, per empresa l’objecte social de la qual contempli aquesta activitat, ja 
sigui al seu nom o al nom de l’empresa on treballa o a
prestació de serveis en el cas de ser autònom”

Per a qualsevol altre cas, s’aplica 
aquella gent que de forma esporàdica necessita ut

El mínim de temps per estacionar el vehicle és de 15 minuts, a partir d’aquest interval de temps la tarifa es 
calculada per minuts fins a un màxim de 3 hores.

Tarifa 

Resident 

No resident 
Font: 

Taula 

Tarifa  15 min  30 min

Resident 

 0,05 € 
 

 
0,10 

 
  
  
  
 

No 
resident 

 0,40 € 
  0,75
  
  
  
  

En cas que s’incorri en una infracció de l’ordenança
per estacionar un període més llarg del què indica el tiquet, la denúncia pot ser anul·lada 
través dels parquímetres amb un cost

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

Com titular o conductor principal d’un vehicle donar d’alta en aquest municipi per l’impo
vehicles de tracció mecànica, sempre que figuri com a tal en l’assegurança del vehicle.

Com a conductor principal d’un vehicle de l’empresa on treballa o amb la que mantingui un contracte 
mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom. 

Com a conductor principal d’un vehicle del que disposi en règim de rènting, Leasing o en lloguer 
estable, superior a tres mesos, per empresa l’objecte social de la qual contempli aquesta activitat, ja 
sigui al seu nom o al nom de l’empresa on treballa o amb la que mantingui un contracte mercantil de 
prestació de serveis en el cas de ser autònom” 

aplica la tarifa no resident que té la intenció de promoure la rotació de places per 
aquella gent que de forma esporàdica necessita utilitzar l’aparcament regulat. 

El mínim de temps per estacionar el vehicle és de 15 minuts, a partir d’aquest interval de temps la tarifa es 
calculada per minuts fins a un màxim de 3 hores. 

Taula 28. Tarifes de la Zona Blava (2016) 

Durada 
mínima 

Durada màxima 
permesa 

Import

15 minuts 3 hores 
0,20 €/hora

1,50 €/hora
Font: Elaboració pròpia en base a Pressupost CEMSSA 

 

Taula 29. Tarifes aplicades a la Zona Blava (2016) 

30 min 45 min 1h 2h

   0,10 € 
  

 
0,15 € 

 
  

0,20 € 

   
0,40 

   
   0,75 €   
 1,15 €  
  1,50 € 
   3,00 
   
Font: Elaboració pròpia en base a CEMSSA 

en una infracció de l’ordenança s’imposa una denúncia. Sempre 
més llarg del què indica el tiquet, la denúncia pot ser anul·lada 

n cost únic de 5 €. 
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Com titular o conductor principal d’un vehicle donar d’alta en aquest municipi per l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica, sempre que figuri com a tal en l’assegurança del vehicle. 

Com a conductor principal d’un vehicle de l’empresa on treballa o amb la que mantingui un contracte 

Com a conductor principal d’un vehicle del que disposi en règim de rènting, Leasing o en lloguer 
estable, superior a tres mesos, per empresa l’objecte social de la qual contempli aquesta activitat, ja 

mb la que mantingui un contracte mercantil de 

té la intenció de promoure la rotació de places per 

El mínim de temps per estacionar el vehicle és de 15 minuts, a partir d’aquest interval de temps la tarifa es 

Import 

€/hora  

€/hora 

2h 3h 

  
  
  
   € 

 
 

0,60 € 

    
  
  

0 €  
 4,50 € 

Sempre que la infracció sigui 
més llarg del què indica el tiquet, la denúncia pot ser anul·lada en 24 hores a 
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4 Caracterització de la demanda d’aparcaments a

4.1 Anàlisi i determinació de punts 
d’aparcament 

Els comerços, restauració i hostaleria
quotidià que generen un major nombre de viatges diaris en comparació a la resta d’activitats econòmiques o 
equipaments del municipi de Calafell. Gràcies a la determinació dels punts que generen major nombre de 
viatges es pot deduir aquelles zones que requerira
fer més èmfasis. 

Principalment s’observa que on hi ha una major concentració de comerços, restauració i hosteleria és a la 
zona de la Platja de Calafell, seguit de la zona del Port de Calafell fins a S

Un altre punt que genera molts viatges en temporada alta és la platja i per tant tot el Passeig Marítim, fet 
que crearà una gran demanda d’aparcament de tots aquells vehicles que només poden accedir a la platja 
mitjançant vehicle privat ja que provenen d’altres municipis o del nord de Calafell. 

Les dues zones on s’ubiquen les
Segur de Calafell) i l’avinguda Mossèn Jaume Soler (Estació de Calafell) 
l’aparcament ja que en molts casos els habitants de Calafell generen desplaçaments multimodals, 
desplaçant-se fins a l’estació en vehicle privat i posteriorment canviant el mode de transport a tren per tal de 
poder desplaçar-se a altres municipis. 

Per últim, es pot observar que tots aquells carrers que tenen passos elevats o soterrats a la via del tren, 
generen una demanda més alta d’aparcament, coincidint en molts casos amb les zones amb més 
concentració de comerços o restauració.  

Figura 42. Nombre d’IAE que mostra les zones amb major demanda d’aparcament

Font: Elaboració pròpia en base a dades del ajuntament
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Caracterització de la demanda d’aparcaments a Calafell

Anàlisi i determinació de punts  generadors/atractors de necessitats 

hostaleria juntament amb la platja i l’estació de tren, representen els punts d’ús 
idià que generen un major nombre de viatges diaris en comparació a la resta d’activitats econòmiques o 

equipaments del municipi de Calafell. Gràcies a la determinació dels punts que generen major nombre de 
viatges es pot deduir aquelles zones que requeriran una major demanda d’aparcament i per tant s’haurà de 

Principalment s’observa que on hi ha una major concentració de comerços, restauració i hosteleria és a la 
zona de la Platja de Calafell, seguit de la zona del Port de Calafell fins a Segur de Calafell Muntanya.

Un altre punt que genera molts viatges en temporada alta és la platja i per tant tot el Passeig Marítim, fet 
crearà una gran demanda d’aparcament de tots aquells vehicles que només poden accedir a la platja 

privat ja que provenen d’altres municipis o del nord de Calafell. 

zones on s’ubiquen les estacions de tren situades prop del carrer Lluis Companys (Estació de 
Segur de Calafell) i l’avinguda Mossèn Jaume Soler (Estació de Calafell) són un gran r
l’aparcament ja que en molts casos els habitants de Calafell generen desplaçaments multimodals, 

se fins a l’estació en vehicle privat i posteriorment canviant el mode de transport a tren per tal de 
municipis.  

Per últim, es pot observar que tots aquells carrers que tenen passos elevats o soterrats a la via del tren, 
generen una demanda més alta d’aparcament, coincidint en molts casos amb les zones amb més 
concentració de comerços o restauració.   

. Nombre d’IAE que mostra les zones amb major demanda d’aparcament

Font: Elaboració pròpia en base a dades del ajuntament 
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Calafell 

adors/atractors de necessitats 

juntament amb la platja i l’estació de tren, representen els punts d’ús 
idià que generen un major nombre de viatges diaris en comparació a la resta d’activitats econòmiques o 

equipaments del municipi de Calafell. Gràcies a la determinació dels punts que generen major nombre de 
n una major demanda d’aparcament i per tant s’haurà de 

Principalment s’observa que on hi ha una major concentració de comerços, restauració i hosteleria és a la 
egur de Calafell Muntanya. 

Un altre punt que genera molts viatges en temporada alta és la platja i per tant tot el Passeig Marítim, fet 
crearà una gran demanda d’aparcament de tots aquells vehicles que només poden accedir a la platja 

privat ja que provenen d’altres municipis o del nord de Calafell.  

estacions de tren situades prop del carrer Lluis Companys (Estació de 
són un gran reclam pel que fa a 

l’aparcament ja que en molts casos els habitants de Calafell generen desplaçaments multimodals, 
se fins a l’estació en vehicle privat i posteriorment canviant el mode de transport a tren per tal de 

Per últim, es pot observar que tots aquells carrers que tenen passos elevats o soterrats a la via del tren, 
generen una demanda més alta d’aparcament, coincidint en molts casos amb les zones amb més 

. Nombre d’IAE que mostra les zones amb major demanda d’aparcament 
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4.2 Validacions als aparcaments 

4.2.1 Metodologia d’anàlisis

Calafell disposa d’una base de dades 
informació de les validacions que és recapten als diferents parquímetres repartits pels diferents sectors de la 
Zona Blava. 

L’empresa contractada per CEMS
municipi (PARKARE) facilita a través de
cadascun d’ells. Tot i així, el sistema només disposa d’informació 
parquímetres a partir de Març del 2015. P
2016, ambdós inclosos. No obstant, cal tenir present que els parquímetres del 
van començar el seu funcionament 
s’inclouen també a l’anàlisi algunes validacions puntuals a partir de l’11 de 
funcionament dels parquímetres 

El fet de disposar únicament d’una base de dades d’
estiuenca, doncs en aquest període
patrons de comportament any rere any
vàlides per als pròxims anys les conclusions que es puguin derivar

Per la realització del present anàlisis s’han analitzat 
Zona Blava: 

 Ocupació dels aparcaments
zona determinada, doncs aquest valor indica la relació de places ocupades respecte el nombre total de 
places.  

Percentatge d’ocupació = 100 x [ places ocupades / places disponibles ]

Donades les dades disponibles, aquest rati es determina de forma aproximada a nivell de sector, si bé seria 
oportú realitzar un treball de camp que analitzés de forma concreta, en diferents trams i períodes de l’any, 
l’ocupació real dels aparcaments, ja qu
tot el període de validesa dels tiquets, tot i que és possible que els cotxes marxin abans/després del què 
indica el tiquet. 

 Índex de rotació dels aparcaments
vehicles per plaça d’estacionament observat durant l
indicadors acostumen a trobar-se situats ent
entorn al 70-80%. 

Índex de rotació = nombre de vehicles fent ús ZB / nombre de places totals

Pel càlcul de la rotació en els aparcaments s’ha considerat 
diferent ja que no es disposa d’informació més detallada. Per tant, e
supòsit és lleugerament major del que realment és ja que algunes de 
que ha ampliat el seu estacionament (realitzant una nova validació) sense moure el seu vehicle, pel que no 
s’hauria d’incloure com a rotació.

La dificultat d’interpretació de les dades es veu incrementada perquè la tarifa de resident i no resident 
s’aplica per a una mateixa plaça indiferentment. Si existissin places específiques per a cada tarifa seria 
possible discriminar la rotació segons la tipologia d’usuari, el que afavoriria l’anàlisi i permetria tenir més 
definides les problemàtiques per a cadascuna de les tarifes.

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

alidacions als aparcaments Zona Blava 

Metodologia d’anàlisis 

Calafell disposa d’una base de dades de la gestió dels aparcaments de la Zona Blava
informació de les validacions que és recapten als diferents parquímetres repartits pels diferents sectors de la 

CEMSSA que disposa del software de gestió dels diferents parquímetres del 
facilita a través de la seva web de control d’aparcament

, el sistema només disposa d’informació referent i comparable per a tots els 
del 2015. Per tant, el període d’anàlisi va des del 

No obstant, cal tenir present que els parquímetres del 
van començar el seu funcionament a ple rendiment el 2015 per Setmana Santa (
s’inclouen també a l’anàlisi algunes validacions puntuals a partir de l’11 de 

 del Passeig Marítim (Sector 4) va ser el 30 de Setembre

d’una base de dades d’un any limita sobretot l’anàlisi 
període la població és molt variable i no es podrà ava

any rere any. En qualsevol cas, donades les circumstàncies, s’assumirà com a 
anys les conclusions que es puguin derivar de l’estudi. 

Per la realització del present anàlisis s’han analitzat els següents paràmetres en els diferents sectors de la 

aments: El percentatge d’ocupació mostra la demanda d’aparcament d’una 
zona determinada, doncs aquest valor indica la relació de places ocupades respecte el nombre total de 

Percentatge d’ocupació = 100 x [ places ocupades / places disponibles ]

 

Donades les dades disponibles, aquest rati es determina de forma aproximada a nivell de sector, si bé seria 
oportú realitzar un treball de camp que analitzés de forma concreta, en diferents trams i períodes de l’any, 
’ocupació real dels aparcaments, ja que es considera que les places estan efectivament ocupades durant 
tot el període de validesa dels tiquets, tot i que és possible que els cotxes marxin abans/després del què 

Índex de rotació dels aparcaments: L’índex de rotació dels aparcaments és el nombre mitjà de 
vehicles per plaça d’estacionament observat durant les hores de funcionament diàries

se situats entorn als 8 vehicles per plaça en sectors 

Índex de rotació = nombre de vehicles fent ús ZB / nombre de places totals

 

ls aparcaments s’ha considerat que cada validació
diferent ja que no es disposa d’informació més detallada. Per tant, el valor obtingut mitjançant aquest 

lleugerament major del que realment és ja que algunes de les validacions són d’un mateix usuari 
ampliat el seu estacionament (realitzant una nova validació) sense moure el seu vehicle, pel que no 

com a rotació. 

La dificultat d’interpretació de les dades es veu incrementada perquè la tarifa de resident i no resident 
s’aplica per a una mateixa plaça indiferentment. Si existissin places específiques per a cada tarifa seria 

inar la rotació segons la tipologia d’usuari, el que afavoriria l’anàlisi i permetria tenir més 
definides les problemàtiques per a cadascuna de les tarifes. 
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la Zona Blava gràcies a la 
informació de les validacions que és recapten als diferents parquímetres repartits pels diferents sectors de la 

s diferents parquímetres del 
aparcament dades específiques per a 

nt i comparable per a tots els 
des del Març de 2015 al Març de 

No obstant, cal tenir present que els parquímetres del Passeig Marítim (Sector 4) 
a Santa (27 de Març), tot i que 

s’inclouen també a l’anàlisi algunes validacions puntuals a partir de l’11 de Març. La finalització del 
Setembre de 2015. 

limita sobretot l’anàlisi de demanda de l’època 
i no es podrà avaluar si es repeteixen els 

circumstàncies, s’assumirà com a 

en els diferents sectors de la 

El percentatge d’ocupació mostra la demanda d’aparcament d’una 
zona determinada, doncs aquest valor indica la relació de places ocupades respecte el nombre total de 

Percentatge d’ocupació = 100 x [ places ocupades / places disponibles ]  

Donades les dades disponibles, aquest rati es determina de forma aproximada a nivell de sector, si bé seria 
oportú realitzar un treball de camp que analitzés de forma concreta, en diferents trams i períodes de l’any, 

es considera que les places estan efectivament ocupades durant 
tot el període de validesa dels tiquets, tot i que és possible que els cotxes marxin abans/després del què 

ents és el nombre mitjà de 
es hores de funcionament diàries. Els valors d’aquest 

per plaça en sectors on la seva ocupació està 

Índex de rotació = nombre de vehicles fent ús ZB / nombre de places totals 

validació fa referència a un vehicle 
valor obtingut mitjançant aquest 
alidacions són d’un mateix usuari 

ampliat el seu estacionament (realitzant una nova validació) sense moure el seu vehicle, pel que no 

La dificultat d’interpretació de les dades es veu incrementada perquè la tarifa de resident i no resident 
s’aplica per a una mateixa plaça indiferentment. Si existissin places específiques per a cada tarifa seria 

inar la rotació segons la tipologia d’usuari, el que afavoriria l’anàlisi i permetria tenir més 
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Així mateix, a partir de les dades disponibles s’han determinat les rotacions de forma agregades pe

 Ús, duració i recaptació
de validacions que es fan en el període d’estudi i segons el tipus de tarifa. També s’analitza la duració de les 
validacions en cada un dels sectors p
recaptació es analitzada al igual que l’ús en
tarifa de resident o no resident. 

Per a realitzar l’anàlisi horari de les validaci
parquímetres en períodes d’1h, amb l’excepció del tram 13:00 
de cada tram fan referència al moment en què comença a computar cada estacionament. Es
destacar que les validacions que es realitzen passat l’horari de funcionament del parquímetre (més enllà de 
les 20h) es computa (recaptació 
dos dies (com ho seria un validat a les 19:30 per 60 minuts, el qual seria vàlid fins les 10:30 del dia 
següent), s’ha considerat la recaptació i ús de parquímetre el primer dia.

 Anàlisi cancel·lació denúncies:
cancel·lació de denuncies. 

 

4.2.2 Anàlisi Zona Blava 

4.2.2.1 Ocupació dels aparcaments

En termes generals, en tota la Zona 
Platja de Calafell (sectors 1 i 2) obtenen una ocupació
(Sector 3) només obté una ocupació del 

Taula 30. Ocupació del

 

Platja Calafell, 

Platja Calafell,  Zona 2 (Sector 2)

Segur de Calafell

Passeig marítim

Total Zona Blava

L’ocupació mitjana dels aparcaments és superior en els mesos de
amb mejor ocupació a la Zona Blava és de 12:00 a 13:00,
Passeig Marítim (Sector 4) que només
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Així mateix, a partir de les dades disponibles s’han determinat les rotacions de forma agregades pe

i recaptació dels aparcaments: Les dades d’ús dels parquímetres indiquen 
de validacions que es fan en el període d’estudi i segons el tipus de tarifa. També s’analitza la duració de les 
validacions en cada un dels sectors per tal de caracteritzar el tipus d’aparcament de cada sector.
recaptació es analitzada al igual que l’ús en cada un dels sectors en diferents unitats de temps 

Per a realitzar l’anàlisi horari de les validacions, s’ha considerat distribuir les hores de funcionament dels 
parquímetres en períodes d’1h, amb l’excepció del tram 13:00 – 13:30 que és de mitja hora. Les validacions 
de cada tram fan referència al moment en què comença a computar cada estacionament. Es
destacar que les validacions que es realitzen passat l’horari de funcionament del parquímetre (més enllà de 

recaptació i l’ús) pel dia següent. Pels casos en què els tiquets siguin aplicables durant 
validat a les 19:30 per 60 minuts, el qual seria vàlid fins les 10:30 del dia 

següent), s’ha considerat la recaptació i ús de parquímetre el primer dia. 

denúncies: es mostren les característiques més bàsiques de la recaptació per 

Ocupació dels aparcaments 

la Zona Blava s’assoleix un nivell mig d’ocupació d’un 23%.
Platja de Calafell (sectors 1 i 2) obtenen una ocupació al voltant d’un 32-33%, mentre que Segur de Calafell 
(Sector 3) només obté una ocupació del 20% i el Passeig Marítim (Sector 4) tan sols un 8%.

. Ocupació dels aparcaments dels sectors de la Zona Blava 

Resident 
No 

resident 
  Zona 1 (Sector 1) 20,4% 11,3% 

Platja Calafell,  Zona 2 (Sector 2) 20,3% 12,3% 

Segur de Calafell (Sector 3) 5,9% 13,3% 

Passeig marítim (Sector 4) 3,1% 4,4% 

Total Zona Blava 12,4% 10,3% 
Font: Elaboració pròpia en base a dades del CEMSSA 

L’ocupació mitjana dels aparcaments és superior en els mesos de  juliol i sobretot d’agost
cupació a la Zona Blava és de 12:00 a 13:00, entorn d’un 30% d’ocupació, excepte en el 

Passeig Marítim (Sector 4) que només assoleix el 8%. 
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Així mateix, a partir de les dades disponibles s’han determinat les rotacions de forma agregades per sector.  

Les dades d’ús dels parquímetres indiquen el nombre 
de validacions que es fan en el període d’estudi i segons el tipus de tarifa. També s’analitza la duració de les 

er tal de caracteritzar el tipus d’aparcament de cada sector. La 
cada un dels sectors en diferents unitats de temps i segons la 

ons, s’ha considerat distribuir les hores de funcionament dels 
13:30 que és de mitja hora. Les validacions 

de cada tram fan referència al moment en què comença a computar cada estacionament. Es important 
destacar que les validacions que es realitzen passat l’horari de funcionament del parquímetre (més enllà de 

Pels casos en què els tiquets siguin aplicables durant 
validat a les 19:30 per 60 minuts, el qual seria vàlid fins les 10:30 del dia 

característiques més bàsiques de la recaptació per 

d’ocupació d’un 23%. Els sectors de la 
entre que Segur de Calafell 

% i el Passeig Marítim (Sector 4) tan sols un 8%.  

Zona Blava  

Total 

31,7% 

32,6% 

19,7% 

7,5% 

22,9% 

juliol i sobretot d’agost. El tram horari 
un 30% d’ocupació, excepte en el 
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Taula 31. Índex de rotació mitjà diari dels diferents sectors de la Zona Blava

  
2015 

març 
abril 
maig 
juny 
juliol 
agost 
setembre 
octubre 
novembre 
desembre 

2016 
 gener 
febrer 
març 

Index de rotació diari mitjà

De forma mitja, la tarifa de residents obt
Passeig Marítim (Sector 4) que passa a l’inrevés, tot i que la diferència en aquest cas 

 Sector 1 

L’ocupació anual mitjana dels aparcaments és del 32%. Els mesos de més ocupació són el juliol i l’agost. Al 
llarg de l’any el tram horari amb major ocupació és 

Figura 43. Distribució horària de l’ocupació de la

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

Índex de rotació mitjà diari dels diferents sectors de la Zona Blava

Platja de 
Calafell 

Platja de 
Calafell 

Segur de 
Calafell

(Sector 1) (Sector 2) (Sector 3)
      

27% 24% 4% 

32% 33% 21% 

34% 35% 21% 

35% 38% 21% 

43% 45% 25% 

50% 51% 32% 

31% 33% 20% 

27% 29% 19% 

24% 27% 17% 

26% 26% 17% 

   
24% 24% 15% 

26% 28% 17% 

33% 32% 19% 

Index de rotació diari mitjà 32% 33% 19% 
Font: Elaboració pròpia en base a dades del CEMSSA 

De forma mitja, la tarifa de residents obté major ocupació que la tarifa no residents, amb l’excepció del 
tim (Sector 4) que passa a l’inrevés, tot i que la diferència en aquest cas 

L’ocupació anual mitjana dels aparcaments és del 32%. Els mesos de més ocupació són el juliol i l’agost. Al 
major ocupació és de 12 a 13h.  

ibució horària de l’ocupació de la Platja de Calafell, Zona 1 (Sector 1)

Font: Elaboració pròpia en base a dades del CEMSSA 
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Índex de rotació mitjà diari dels diferents sectors de la Zona Blava 

Segur de 
Calafell 

Passeig 
Marítim 

(Sector 3) (Sector 4) 
  

0% 

4% 

4% 

5% 

12% 

23% 

3% 

8% 

 

 

 

 

 

 
8% 

no residents, amb l’excepció del 
tim (Sector 4) que passa a l’inrevés, tot i que la diferència en aquest cas és mínima. 

L’ocupació anual mitjana dels aparcaments és del 32%. Els mesos de més ocupació són el juliol i l’agost. Al 

Calafell, Zona 1 (Sector 1)
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 Sector 2 

L’ocupació anual mitjana dels aparcaments és del 33%. Els mesos de
llarg de l’any el tram horari amb major ocupació és de 11 a 13h.

Figura 44. Distribució horària de l’ocupació 

 Sector 3 

L’ocupació anual mitjana dels aparcaments és del 19%. Els mesos de més ocupació són el juliol i l’agost. Al 
llarg de l’any el tram horari amb major ocupació és de 10 a 13h.

Figura 45. Distr

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

L’ocupació anual mitjana dels aparcaments és del 33%. Els mesos de més ocupació són el jul
major ocupació és de 11 a 13h. 

Distribució horària de l’ocupació a la Platja de Calafell, Zona 2 (Sector 2)

Font: Elaboració pròpia en base a dades del CEMSSA 

 

L’ocupació anual mitjana dels aparcaments és del 19%. Els mesos de més ocupació són el juliol i l’agost. Al 
major ocupació és de 10 a 13h. 

Distribució horària de l’ocupació de Segur de Calafell (Sector 3)

Font: Elaboració pròpia en base a dades del CEMSSA 
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més ocupació són el juliol i l’agost. Al 

a la Platja de Calafell, Zona 2 (Sector 2) 

 

L’ocupació anual mitjana dels aparcaments és del 19%. Els mesos de més ocupació són el juliol i l’agost. Al 

Segur de Calafell (Sector 3) 
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 Sector 4 

L’ocupació anual mitjana dels aparcaments és del 8%. Els mesos de més ocupació són el juliol i l’agost. Al 
llarg de la temporada d’estiu el tram ho
12h fins a les 20h. 

Figura 46. Distribució horària de l’ocupació del Passeig Marítim (Sector 4) 

4.2.2.2 Índex de rotació dels aparcaments

La rotació diària mitjana dels aparcaments
La rotació més elevada és pels sectors de la Platja de Calafell (sectors 1 i 2), amb 1,73 i 1,65 vehicles per 
plaça al dia, mentre que el Passeig Marítim 

El juliol i agost són els mesos amb major rotació, tot i que hi ha diferències notables entre sectors: 
s’assoleix un màxim de 2,59 a la Platja de Calafell, Zona 1 (Sector 1) i un 
el mes de juliol. 

Taula 32. Índex de rotació mitjà diari dels diferents sectors de la Zona Blava

 

Platja de Calafell

2015 
 març 

abril 
maig 
juny 
 juliol 
agost 
setembre 
octubre 
novembre 
desembre 

2016 
 gener 
febrer 
març 

Index de rotació diari 

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

L’ocupació anual mitjana dels aparcaments és del 8%. Els mesos de més ocupació són el juliol i l’agost. Al 
tram horari amb major ocupació està concentrat per les tardes a partir de les 

Distribució horària de l’ocupació del Passeig Marítim (Sector 4) 

Font: Elaboració pròpia en base a dades del CEMSSA 

otació dels aparcaments 

dels aparcaments de l’àmbit és força baixa sent de 1,28 
sectors de la Platja de Calafell (sectors 1 i 2), amb 1,73 i 1,65 vehicles per 

Passeig Marítim (Sector 4) baixa fins a 0,41. 

són els mesos amb major rotació, tot i que hi ha diferències notables entre sectors: 
s’assoleix un màxim de 2,59 a la Platja de Calafell, Zona 1 (Sector 1) i un 1,18 al Passeig Marítim (Sector 4) 

Índex de rotació mitjà diari dels diferents sectors de la Zona Blava

Platja de Calafell 
(Sector 1) 

Platja de Calafell  
(Sector 2) 

Segur de Calafell
(Sector 3)

  1,51 1,22 0,29 
1,79 1,73 1,47 
1,85 1,76 1,44 
1,91 1,92 1,44 
2,36 2,18 1,82 
2,59 2,41 2,37 
1,74 1,70 1,38 
1,48 1,49 1,32 
1,35 1,35 1,16 
1,43 1,35 1,16 

   
1,32 1,28 1,06 
1,44 1,40 1,21 
1,74 1,62 1,29 
1,73 1,65 1,34 

Font: Elaboració pròpia en base a dades del CEMSSA 
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L’ocupació anual mitjana dels aparcaments és del 8%. Els mesos de més ocupació són el juliol i l’agost. Al 
està concentrat per les tardes a partir de les 

Distribució horària de l’ocupació del Passeig Marítim (Sector 4)  

 

de l’àmbit és força baixa sent de 1,28 vehicles per plaça al dia. 
sectors de la Platja de Calafell (sectors 1 i 2), amb 1,73 i 1,65 vehicles per 

són els mesos amb major rotació, tot i que hi ha diferències notables entre sectors: a l’agost 
l Passeig Marítim (Sector 4) 

Índex de rotació mitjà diari dels diferents sectors de la Zona Blava 

Segur de Calafell 
(Sector 3) 

Passeig Marítim 
(Sector 4) 

 0,03 
0,26 
0,26 
0,30 
0,65 
1,18 
0,20 
0,41 

 
 
 
 
 
 

0,41 
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 Recaptació diària per sector

El dia de la setmana amb major recaptació
(19,4%) i a la Platja de Calafell, 
amb major recaptació és el divendres (27,1%), coincidint amb el 
Passeig Marítim (Sector 4) la recaptació prové dels dos dies del cap de setmana, assolint
setmanal, (30,2% diumenge i 28,1% dissabte

Figura 47. Recaptació en funció del
Dilluns

Resident 13,99%

No resident 11,49%

Resident 14,09%

No resident 12,67%

Resident 12,21%

No resident 11,40%

Resident 9,53%

No resident 6,50%

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

 Recaptació horària per sector

Les hores del dia de major recaptació

A la Platja de Calafell, Zona 1 (Sector 1)
resident, mentre que per a no resident la recaptac
un 15% i un 20%). 

Per la Platja de Calafell, Zona 2 (Sector 2), 
un 40% de recaptació entre 10:00 i 11:00 i un 30% entre 17:00 i 18:00; per la tarifa de no resident la major 
recaptació també es dóna en aquests trams, assolint un 22% i un 27%, respectivament

A Segur de Calafell (Sector 3) fins a un 76% de la recaptació de tarifa resident es fa entre 
destacant entre 10:00 i 11:00 amb un 40% del total; en tarifa de no resident els mateixos trams horaris 
sumen fins a un 73%, destacant també de 

Finalment, al Passeig Marítim (Sector 4)
engloben el 67% del total de recaptació en tarifa resident, on destaca el 28% de 10:00 a 11:00; en canvi, per 
als no residents la major recaptació es fa de 17:00 a 18:00 (25%) i d’11:00 a 12:00 (18%)

4.2.2.3 Temps promig d’estacionament per sector

El temps promig dels estacionaments
forma mitjana gairebé són el doble de temps
Platja de Calafell, zona 2 (Sector 2) 
resta de sectors que tenen estacionaments entorn als 70

Per contra, per a tarifa no resident
llargs (60 minuts), seguit per la Platja de Calafell, Zona 2 (Sector 2)
(Sector 1) (51 minuts) i finalment 

El tiquet mitjà de tots els sectors exceptuant el de Segur de Calafell (Sector 3)
notable del tiquet mitjà per a no residents en època d’estiu

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

per sector i tarifa 

or recaptació mitjana és el dissabte a la Platja de Calafell,
la Platja de Calafell, Zona 2 (Sector 2) (17,7%). Per contra, a Segur de Calafell (Sector 3)

amb major recaptació és el divendres (27,1%), coincidint amb el mercat setmanal de Segur de Calafell. 
la recaptació prové dels dos dies del cap de setmana, assolint

30,2% diumenge i 28,1% dissabte). 

Recaptació en funció del dia de la setmana, el sector i la tarifa
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte

13,99% 16,29% 14,27% 15,18% 14,58% 14,84%

11,49% 12,67% 11,51% 13,17% 13,62% 20,52%

14,09% 16,34% 15,10% 16,41% 14,91% 13,91%

12,67% 13,19% 12,24% 13,34% 13,68% 18,50%

12,21% 13,13% 14,48% 14,85% 26,82% 11,23%

11,40% 11,51% 12,68% 13,74% 27,21% 13,88%

9,53% 8,41% 9,75% 10,34% 13,82% 24,08%

6,50% 6,26% 7,86% 8,05% 12,11% 28,44%

Font: Elaboració pròpia en base a dades del CEMSSA 

per sector i  tarifa 

hores del dia de major recaptació són: 

Platja de Calafell, Zona 1 (Sector 1), de 10:00 a 11:00 (32%) i de 17:00 a 18:00 (24%) per 
resident, mentre que per a no resident la recaptació està força distribuïda pels diferents trams horaris (entre 

r la Platja de Calafell, Zona 2 (Sector 2), també destaquen els mateixos trams en tarifa resident, però amb 
un 40% de recaptació entre 10:00 i 11:00 i un 30% entre 17:00 i 18:00; per la tarifa de no resident la major 
recaptació també es dóna en aquests trams, assolint un 22% i un 27%, respectivament

fins a un 76% de la recaptació de tarifa resident es fa entre 
destacant entre 10:00 i 11:00 amb un 40% del total; en tarifa de no resident els mateixos trams horaris 

ns a un 73%, destacant també de 10:00 a 11:00 amb un 32% del total. 

(Sector 4) els trams horaris que van de 10:00 a 12:00 i de 17:00 a 18:00 
engloben el 67% del total de recaptació en tarifa resident, on destaca el 28% de 10:00 a 11:00; en canvi, per 

ació es fa de 17:00 a 18:00 (25%) i d’11:00 a 12:00 (18%)

Temps promig d’estacionament per sector 

dels estacionaments en tarifa resident és superior a la dels de tarifa no resident
el doble de temps que els no residents. Per a la tarifa resident, el 

Platja de Calafell, zona 2 (Sector 2)  obté estacionaments mitjans més llargs (mitjana de 102 minuts) 
resta de sectors que tenen estacionaments entorn als 70-90 min.  

sident, el Passeig Marítim (Sector 4) és el que té estacionaments mitjans més 
per la Platja de Calafell, Zona 2 (Sector 2) (55 minuts), l

(51 minuts) i finalment Segur de Calafell (Sector 3) amb només 39 minuts.

de tots els sectors exceptuant el de Segur de Calafell (Sector 3)
del tiquet mitjà per a no residents en època d’estiu, amb pics a l’Agost
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la Platja de Calafell, Zona 1 (Sector 1) 
Segur de Calafell (Sector 3) el dia 

mercat setmanal de Segur de Calafell. El 
la recaptació prové dels dos dies del cap de setmana, assolint  el 58,3% del total 

dia de la setmana, el sector i la tarifa 
Dissabte Diumenge

14,84% 10,85% 100,00%

20,52% 17,02% 100,00%

13,91% 9,23% 100,00%

18,50% 16,38% 100,00%

11,23% 7,28% 100,00%

13,88% 9,58% 100,00%

24,08% 24,06% 100,00%

28,44% 30,77% 100,00%  

a 11:00 (32%) i de 17:00 a 18:00 (24%) per la tarifa 
força distribuïda pels diferents trams horaris (entre 

s trams en tarifa resident, però amb 
un 40% de recaptació entre 10:00 i 11:00 i un 30% entre 17:00 i 18:00; per la tarifa de no resident la major 
recaptació també es dóna en aquests trams, assolint un 22% i un 27%, respectivament. 

fins a un 76% de la recaptació de tarifa resident es fa entre les 10:00 i 13:00, 
destacant entre 10:00 i 11:00 amb un 40% del total; en tarifa de no resident els mateixos trams horaris 

els trams horaris que van de 10:00 a 12:00 i de 17:00 a 18:00 
engloben el 67% del total de recaptació en tarifa resident, on destaca el 28% de 10:00 a 11:00; en canvi, per 

ació es fa de 17:00 a 18:00 (25%) i d’11:00 a 12:00 (18%). 

tarifa resident és superior a la dels de tarifa no resident, de 
tarifa resident, el sector de la 

(mitjana de 102 minuts) que la 

és el que té estacionaments mitjans més 
(55 minuts), la Platja de Calafell, Zona 1 

amb només 39 minuts. 

de tots els sectors exceptuant el de Segur de Calafell (Sector 3) mostren un creixement 
, amb pics a l’Agost. Els tiquets de la tarifa de 
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resident es troben molt estables al llarg de l’any. 
sectors. 

Figura 

Platja de Calafell (Sector 1)

Segur de Calafell (Sector 3)

  

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

olt estables al llarg de l’any. El sector 2 obté els tiquets mitjans 

Figura 48. Tiquet mitjà del sectors de la Zona Blava 

Platja de Calafell (Sector 1) Platja de Calafell (Sector 2)

 

alafell (Sector 3) Passeig Marítim (Sector 4)

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades del CEMSSA

 

 

46 

 

obté els tiquets mitjans més elevats de tots els 

Platja de Calafell (Sector 2) 

 

Passeig Marítim (Sector 4) 

 

Elaboració pròpia en base a dades del CEMSSA 
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4.3 Demanda de l’aparcament a la via pública no regulat

Donat que la zona lliure de segona línia de mar del sector de Segur de Calafell Platja assoleix nivells 
d’ocupació molt elevats a l'estiu, s’ha realitzat un treball
d’aparcament per tal de conèixer de forma quantitativa l’ocupació de l’oferta d’aparcaments lliures 
Regulada. D’aquesta manera, s’ha analitzat l’ocupació de l’aparcament lliure en el Passeig Marítim
4) del municipi, on principalment s’hi acumula l’aparcament lliure, dividint

Figura 49

El treball s’ha realitzat tres dies, un dia feiner, un dissabte i un diumenge, per analitzar si hi ha grans 
diferències en l’ocupació dels tres dies. Aquet treball de camp permet representar la situació en els mesos 
d’estiu, sobretot els mesos de juliol i ago
en anotar el nombre de places buides disponibles i el nombre de cotxes aparcats de forma irregular en els 
diferents carrers on hi ha aparcament lliure, seguint una ruta prefixada i realitza
les 11h), migdia (vora les 15h) i tarda (a les 18h). 

Els caps de setmana les places d’aparcament lliure estan literalment plenes
superiors al 99%. Per contra, els 
mostrant valors entre el 80 i 98% 

L’Avinguda Mossèn Jaume Soler, que es troba situada 
més allunyat del Passeig Marítim, és el carrer que menys ocupa
accés, degut principalment a que els ponts per travessar la via connecten el segon carrer paral·lel a la via 
del tren i per tant per anar fins a l’Avinguda 
distància. 

  

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

Demanda de l’aparcament a la via pública no regulat 

la zona lliure de segona línia de mar del sector de Segur de Calafell Platja assoleix nivells 
d’ocupació molt elevats a l'estiu, s’ha realitzat un treball de camp ad hoc focalitzat en aquesta tipologia 
d’aparcament per tal de conèixer de forma quantitativa l’ocupació de l’oferta d’aparcaments lliures 

. D’aquesta manera, s’ha analitzat l’ocupació de l’aparcament lliure en el Passeig Marítim
4) del municipi, on principalment s’hi acumula l’aparcament lliure, dividint-lo en 3 zones diferents.

49. Zonificació del Passeig Marítim (Sector 4) d’anàlisi

Font: elaboració pròpia en base a dades de CEMSSA 

 

treball s’ha realitzat tres dies, un dia feiner, un dissabte i un diumenge, per analitzar si hi ha grans 
diferències en l’ocupació dels tres dies. Aquet treball de camp permet representar la situació en els mesos 
d’estiu, sobretot els mesos de juliol i agost que són els de màxima ocupació. El treball de camp ha consistit 
en anotar el nombre de places buides disponibles i el nombre de cotxes aparcats de forma irregular en els 
diferents carrers on hi ha aparcament lliure, seguint una ruta prefixada i realitzant 3 voltes diàries: matí (vora 
les 11h), migdia (vora les 15h) i tarda (a les 18h).  

ls caps de setmana les places d’aparcament lliure estan literalment plenes
els dies feiners l’ocupació és lleugerament inferior al cap de s

98% depenent del sector. 

Jaume Soler, que es troba situada contigua i paral·lela a les vies
més allunyat del Passeig Marítim, és el carrer que menys ocupació mostra ja que és el de menys fàcil 
accés, degut principalment a que els ponts per travessar la via connecten el segon carrer paral·lel a la via 
del tren i per tant per anar fins a l’Avinguda Mossèn Jaume Soler han de tornar endarrere, tot recorrent més
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la zona lliure de segona línia de mar del sector de Segur de Calafell Platja assoleix nivells 
focalitzat en aquesta tipologia 

d’aparcament per tal de conèixer de forma quantitativa l’ocupació de l’oferta d’aparcaments lliures a la Zona 
. D’aquesta manera, s’ha analitzat l’ocupació de l’aparcament lliure en el Passeig Marítim (Sector 

lo en 3 zones diferents. 

Zonificació del Passeig Marítim (Sector 4) d’anàlisi 

 

treball s’ha realitzat tres dies, un dia feiner, un dissabte i un diumenge, per analitzar si hi ha grans 
diferències en l’ocupació dels tres dies. Aquet treball de camp permet representar la situació en els mesos 

El treball de camp ha consistit 
en anotar el nombre de places buides disponibles i el nombre de cotxes aparcats de forma irregular en els 

nt 3 voltes diàries: matí (vora 

ls caps de setmana les places d’aparcament lliure estan literalment plenes, amb valors d’ocupació 
nt inferior al cap de setmana, 

a les vies del tren i per tant el 
ció mostra ja que és el de menys fàcil 

accés, degut principalment a que els ponts per travessar la via connecten el segon carrer paral·lel a la via 
endarrere, tot recorrent més 
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Taula 33. Nombre de places buides de la zona d’aparcament lliure analitzada ( juliol 2016)

 

 Feiner 
Cap de setmana

 

Diss

Sector 4.1 N-S 1 

Sector 4.1 S-N 12 

Sector 4.1 13 

Sector 4.2 N-S 3 

Sector 4.2 S-N 100 

Sector 4.2 103 

Sector 4.3 N-S 11 

Sector 4.3 S-N 145 

Sector 4.3 156 
Font: Elaboració pròpia en base al treball de camp de 

Taula 34. Ocupació de l’aparcament de la zona d’aparcament lliure analitzada ( juliol 2016)

  Ocupació de l’aparcament lliure (places ocupades/places totals; %)

  Matí 

  

Feiner 

Cap de setmana

  Diss. 

Sector 4.1 98,1% 99,4% 

Sector 4.2 86,2% 99,3% 

Sector 4.3 82,0% 97,7% 
Font: Elaboració pròpia en base al treball de camp de 

Pel que fa a les infraccions, aquestes 
setmana és quan més infraccions es produeixen
es detecten entre 3 i 15 per sector

Les principals infraccions es donen per aparcar
per aparcar en guals o en places per a minusvàlids es donen en molt pocs casos

Taula 35. Infraccions d’aparcament a la zona d’aparcament lliure analitzada ( juliol 2016)

  Matí 

  

Feiner 

Cap de setmana

  Diss. 

Sector 4.1 9 36 

Sector 4.2 15 39 

Sector 4.3 4 23 
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Nombre de places buides de la zona d’aparcament lliure analitzada ( juliol 2016)

Matí Migdia 

Cap de setmana 
Feiner 

Cap de setmana 
Feiner

Diss. Dium. Diss. Dium. 

1 2 5 0 0 3

3 0 5 2 0 8

4 2 10 2 0 11

1 0 10 1 0 13

4 1 74 3 1 68

5 1 84 4 1 81

2 0 35 0 0 10

18 0 138 8 0 105

20 0 173 8 0 115
laboració pròpia en base al treball de camp de CEMSSA (2016)

 

Ocupació de l’aparcament de la zona d’aparcament lliure analitzada ( juliol 2016)

Ocupació de l’aparcament lliure (places ocupades/places totals; %)

 Migdia 

Cap de setmana 

Feiner 

Cap de setmana 

Feiner Dium. Diss. Dium. 

 99,7% 98,6% 99,7% 100,0% 98,4

 99,9% 88,8% 99,5% 99,9% 89,2

 100,0% 80,0% 99,1% 100,0% 86,7
laboració pròpia en base al treball de camp de CEMSSA (2016)

Pel que fa a les infraccions, aquestes es duen a terme el cap de setmana. Durant la tarda
infraccions es produeixen, situant-se al voltant de les 60 per sect

es detecten entre 3 i 15 per sector. 

Les principals infraccions es donen per aparcar en xamfrans, en vorera i en línies grogues.
per aparcar en guals o en places per a minusvàlids es donen en molt pocs casos.

Infraccions d’aparcament a la zona d’aparcament lliure analitzada ( juliol 2016)

 Migdia 

Cap de setmana 

Feiner 

Cap de setmana 

Feiner Dium. Diss. Dium. 

32 15 32 19 

63 15 67 58 

59 5 30 68 10
Font: Treball de camp de CEMSSA (2016) 
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Nombre de places buides de la zona d’aparcament lliure analitzada ( juliol 2016) 

Tarda 

Feiner 
Cap de setmana 

Diss. Dium. 

3 0 0 

8 0 4 

11 0 4 

13 1 2 

68 3 0 

81 4 2 

10 1 1 

105 0 0 

115 1 1 
(2016)  

Ocupació de l’aparcament de la zona d’aparcament lliure analitzada ( juliol 2016) 

Ocupació de l’aparcament lliure (places ocupades/places totals; %) 

Tarda 

Feiner 

Cap de setmana 

Diss. Dium. 

98,4% 100,0% 99,4% 

89,2% 99,5% 99,7% 

86,7% 99,9% 99,9% 
(2016) 

Durant la tarda dels caps de 
se al voltant de les 60 per sector. Els dies feiners 

en xamfrans, en vorera i en línies grogues. Les infraccions 
. 

Infraccions d’aparcament a la zona d’aparcament lliure analitzada ( juliol 2016) 

Tarda 

Feiner 

Cap de setmana 

Diss. Dium. 

3 60 60 

9 76 60 

10 38 68 
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5 Elements d’informació al públic

Els elements d’informació al públic són aquells components, 
permeten transmetre una informació al ciutadà. En el cas dels aparcaments hi ha 
per poder transmetre la informació bàsica per
web, que acostuma a ser una secció

 Format electrònic: pàgina web

En la pagina web dels ajuntament
aparcaments del municipi per tal de facilitar al usuari l’aparcament i les regulacions de cada una de les 
tipologies d’aparcament. Sobretot es aconsellable que l’ajuntament especifiqui t
l’ús dels aparcaments regulats (Zona Blava, Bosses de pagament, Zones Verdes,...) 
confusions als usuaris i millorar facilitar la informaci
requereixen d’acreditacions (PMR, C/D,...)

Un breu exemple és el cas de la Zona Blava, on s’hauria de plasmar
actualitzada, què és la Zona Blava, els Objectius, la gestió, els horaris de regulació, les tarifes (resident, no 
resident o bé si hi ha diferents zones), com anul·lar una denúncia, 
a la app de pagament (si el municipi disposa d’una) i un plànol dels aparcaments, entre altre informació que 
pugui ser d’interès per l’usuari. 

En el municipi de Calafell, l’ajuntament actualment no disposa d’aquesta informació a la web
l’Ajuntament ni en cap altre web del Municipi

Figura 

Font: Elaboració pròpia en base al treball de camp de CEMSSA (2016)

 Format paper:  

En el cas dels formats no electrònics, és important 
dirigeixi a les oficines de l’ajuntament per sol·licitar informació dels apar
electrònics el document hauria de contenir
no disposa de cap element d’informació al públic en format paper.

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

Elements d’informació al públic 

Els elements d’informació al públic són aquells components, bé siguin en format 
permeten transmetre una informació al ciutadà. En el cas dels aparcaments hi ha 

metre la informació bàsica per la utilització dels aparcaments de
una secció de la web de l’ajuntament o el tríptic. 

Format electrònic: pàgina web 

juntaments es important que es dediqui una secció per informar al ciutadà dels 
aparcaments del municipi per tal de facilitar al usuari l’aparcament i les regulacions de cada una de les 
tipologies d’aparcament. Sobretot es aconsellable que l’ajuntament especifiqui totes aquelles normatives de 
l’ús dels aparcaments regulats (Zona Blava, Bosses de pagament, Zones Verdes,...) 
confusions als usuaris i millorar facilitar la informació dels no residents i d’aquells aparcaments que 

ns (PMR, C/D,...) 

Un breu exemple és el cas de la Zona Blava, on s’hauria de plasmar d’una forma usable, accessible i 
, què és la Zona Blava, els Objectius, la gestió, els horaris de regulació, les tarifes (resident, no 

iferents zones), com anul·lar una denúncia, com obtenir l’acreditació de resident, link 
a la app de pagament (si el municipi disposa d’una) i un plànol dels aparcaments, entre altre informació que 

l’ajuntament actualment no disposa d’aquesta informació a la web
l’Ajuntament ni en cap altre web del Municipi relacionada amb la mobilitat i el transport de Calafell.

Figura 50. Pàgina WEB del Ajuntament de Calafell 

Elaboració pròpia en base al treball de camp de CEMSSA (2016)

En el cas dels formats no electrònics, és important disposar d’un document per 
de l’ajuntament per sol·licitar informació dels aparcaments. Al igual que els formats no 

el document hauria de contenir informació bàsica sobre la regulació dels aparcaments.
no disposa de cap element d’informació al públic en format paper. 
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siguin en format electrònic o en paper, que 
permeten transmetre una informació al ciutadà. En el cas dels aparcaments hi ha dos elements principals 

la utilització dels aparcaments del municipi, la pàgina 

es important que es dediqui una secció per informar al ciutadà dels 
aparcaments del municipi per tal de facilitar al usuari l’aparcament i les regulacions de cada una de les 

otes aquelles normatives de 
l’ús dels aparcaments regulats (Zona Blava, Bosses de pagament, Zones Verdes,...) per tal d’evitar 

ó dels no residents i d’aquells aparcaments que 

d’una forma usable, accessible i 
, què és la Zona Blava, els Objectius, la gestió, els horaris de regulació, les tarifes (resident, no 

com obtenir l’acreditació de resident, link 
a la app de pagament (si el municipi disposa d’una) i un plànol dels aparcaments, entre altre informació que 

l’ajuntament actualment no disposa d’aquesta informació a la web de 
relacionada amb la mobilitat i el transport de Calafell. 

 
Elaboració pròpia en base al treball de camp de CEMSSA (2016) 

disposar d’un document per aquell ciutadà que es 
caments. Al igual que els formats no 

informació bàsica sobre la regulació dels aparcaments. Calafell 
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6 Diagnosi de la situació actual

6.1 Introducció  

Calafell és un municipi situat a la Costa Daurada fet que 
s’incrementi en un 95% per l’elevada assistència de visitants/turistes que fan ús de la platja. Aquesta 
població flotant té una alta influència en la mobilitat del municipi, ja que una gran majoria accedeixen al 
municipi a través del vehicle privat. Aquest fet, 
oferta d’aparcament per donar resposta a la demanda dels visitant
en l’oferta pels residents, així assegurant l’adequada convivència i la oferta apropiada a totes les necessitats 
durant les diferents estacions de l’any.

La Zona Regulada, els mesos d’estiu, conta amb una extensa o
repartides en un 76% fora de la via pública i el 
competeixen entre elles a nivell d’usuari i tipologia de vehicle són les bosses d’aparcament (1.007), el Port 
de Segur de Calafell públic (238), les places lliures (
4.915 places repartides en tot 
Regulada, només són regulades mitjançant tiquet de
de Calafell, la resta de places no estan regulades i per tant creen una competència directa ocupant
primer aquelles places que no tenen cap tipus de regulació.

La Zona Regulada es defineix en 4 se
situen prop del passeig marítim 
3) que està per sobre de la via del tren
Segur de Calafell Platja. 

En temporada baixa, Calafell es capaç d’absorbir la demanda dels residents. En temporada alta es crea  
una gran desigualtat entre l’ocupació de les places d’aparcament sense regular i les regulades en l
Blava. Al trobar-se gran part dels aparcaments sense regular prop de la platja, la demanda augmenta fins 
arribar a nivells del 99% d’ocupació els caps de setmana a la zona lliure, a diferencia la 
només assoleix com a màxim nivell
el Passeig Marítim (Sector 4). 

Per tal de determinar la necessitat d’aparcament per a resident a Calafell és important posar en contrast el 
nombre de vehicles censats al municipi i el no
una idea de que la quantitat de places de resident que és necessari implantar a la calçada del municipi. Per 
tant, si s’analitza aquesta informació a partir de la informació de l’Impost de Vehicles d
es pot veure que la Zona Regulada
vehicles censats, per tant l’aparcament privat pot absorbir tots els vehicles dels residents de l’àmbit.

La informació disponible permet
menys, pel que queden definides les zones on més caldrà posar èmfasi en facilitar l’aparcament dels 
ciutadans ja sigui via tarifa o via segregació de les places d’aparcament.

6.2 Determinació dels punts forts i crític

6.2.1 Àmbit d’estudi  

PUNTS FORTS  

 La Zona Regulada conta amb una extensa
demanda actual.  

o A l’estiu conta amb 
regulades (Port de Segur de Calafell i Zona Blava
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Diagnosi de la situació actual de l’aparcament de Calafell

Calafell és un municipi situat a la Costa Daurada fet que  genera que els mesos d’estiu la població 
per l’elevada assistència de visitants/turistes que fan ús de la platja. Aquesta 

lta influència en la mobilitat del municipi, ja que una gran majoria accedeixen al 
municipi a través del vehicle privat. Aquest fet, genera al municipi la necessitat de disposar d’una amplia 
oferta d’aparcament per donar resposta a la demanda dels visitants per tal que es 
en l’oferta pels residents, així assegurant l’adequada convivència i la oferta apropiada a totes les necessitats 
durant les diferents estacions de l’any. 

, els mesos d’estiu, conta amb una extensa oferta de places d’aparcament
% fora de la via pública i el 24% restant a la via pública. 

competeixen entre elles a nivell d’usuari i tipologia de vehicle són les bosses d’aparcament (1.007), el Port 
Segur de Calafell públic (238), les places lliures (2.381) i la Zona Blava (1.289

artides en tot la Zona Regulada. De les 4.915 places per poder
, només són regulades mitjançant tiquet de validació, les de la Zona Blava i les del Port de Segur 

de Calafell, la resta de places no estan regulades i per tant creen una competència directa ocupant
primer aquelles places que no tenen cap tipus de regulació. 

es defineix en 4 sectors diferents, la platja de Calafell, zona 
 en una zona on hi ha força comerços, Segur de Calafell Muntanya (Sector 

tà per sobre de la via del tren i el Passeig Marítim (Sector 4) que qu

En temporada baixa, Calafell es capaç d’absorbir la demanda dels residents. En temporada alta es crea  
una gran desigualtat entre l’ocupació de les places d’aparcament sense regular i les regulades en l

se gran part dels aparcaments sense regular prop de la platja, la demanda augmenta fins 
arribar a nivells del 99% d’ocupació els caps de setmana a la zona lliure, a diferencia la 
només assoleix com a màxim nivells d’ocupació entorn al 50% en la Platja de Calafell (S

Per tal de determinar la necessitat d’aparcament per a resident a Calafell és important posar en contrast el 
nombre de vehicles censats al municipi i el nombre de places d’aparcament privades. La diferència dóna 
una idea de que la quantitat de places de resident que és necessari implantar a la calçada del municipi. Per 
tant, si s’analitza aquesta informació a partir de la informació de l’Impost de Vehicles d

la Zona Regulada conta amb 10.263 places d’aparcament privades i només
per tant l’aparcament privat pot absorbir tots els vehicles dels residents de l’àmbit.

La informació disponible permet identificar en quins punts de Calafell existeix major demanda i en quins 
menys, pel que queden definides les zones on més caldrà posar èmfasi en facilitar l’aparcament dels 
ciutadans ja sigui via tarifa o via segregació de les places d’aparcament. 

nació dels punts forts i crítics 

conta amb una extensa oferta de places d’aparcament 

conta amb 3.388 places sense regular (Bosses i aparcament lliure) i 1.527
(Port de Segur de Calafell i Zona Blava). 
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t de Calafell 

a que els mesos d’estiu la població 
per l’elevada assistència de visitants/turistes que fan ús de la platja. Aquesta 

lta influència en la mobilitat del municipi, ja que una gran majoria accedeixen al 
a al municipi la necessitat de disposar d’una amplia 

s per tal que es  generi el mínim impacte 
en l’oferta pels residents, així assegurant l’adequada convivència i la oferta apropiada a totes les necessitats 

ferta de places d’aparcament (16.420), 
% restant a la via pública. Les quatre tipologies que 

competeixen entre elles a nivell d’usuari i tipologia de vehicle són les bosses d’aparcament (1.007), el Port 
2.381) i la Zona Blava (1.289) que sumen un total de 

places per poder estacionar a la Zona 
validació, les de la Zona Blava i les del Port de Segur 

de Calafell, la resta de places no estan regulades i per tant creen una competència directa ocupant-se 

la platja de Calafell, zona 1 i 2 (Sector 1 i 2) que es 
Segur de Calafell Muntanya (Sector 

que queda al llarg del passeig de 

En temporada baixa, Calafell es capaç d’absorbir la demanda dels residents. En temporada alta es crea  
una gran desigualtat entre l’ocupació de les places d’aparcament sense regular i les regulades en la Zona 

se gran part dels aparcaments sense regular prop de la platja, la demanda augmenta fins 
arribar a nivells del 99% d’ocupació els caps de setmana a la zona lliure, a diferencia la Zona Blava que 

Platja de Calafell (Sector 1) i 23% en el 

Per tal de determinar la necessitat d’aparcament per a resident a Calafell és important posar en contrast el 
mbre de places d’aparcament privades. La diferència dóna 

una idea de que la quantitat de places de resident que és necessari implantar a la calçada del municipi. Per 
tant, si s’analitza aquesta informació a partir de la informació de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, 

places d’aparcament privades i només hi ha 5.167 
per tant l’aparcament privat pot absorbir tots els vehicles dels residents de l’àmbit. 

identificar en quins punts de Calafell existeix major demanda i en quins 
menys, pel que queden definides les zones on més caldrà posar èmfasi en facilitar l’aparcament dels 

oferta de places d’aparcament capaces d’absorbir la 

ses i aparcament lliure) i 1.527 
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o Al hivern conta amb
perquè el Passeig Marítim (Sector 4) de la Zona Blava passa a ser aparcament lliure.

 La Zona Regulada conta amb 5.167 
fet que demostra que les finques privades poden absorbir l

 L’àmbit d’estudi té 1.007 places repartides en 5 bosses
situades al transcurs de la via del tren i per tant pròximes a
de tren de Segur de Calafell, el mercat, etc

 Calafell conta amb 26 places d’aparcament per autobusos sense regular distri
municipi per tal de facilitar l’accés al municipi mitjançant autocars.

PUNTS CRÍTICS 

 La regulació de l’aparcament no homogeni comporta una distribució de l’aparcament desigual.
aparcaments regulats com a
aparcaments lliures el llindar és 

 A la temporada d’estiu i especialment els caps de setmana es crea una saturació de la 
d’aparcament lliure pròxim a la platja 
blava només arriba a nivells del

 A l’est i oest del Passeig Marítim fora de la zona d’estudi de Calafell s
que condiciona la Zona Blava del municipi. 

 Els punts de creuament de la via
aparcaments més pròxims als accessos

 Alt nivell d’infraccions a la zona d’aparcament lliure en època d’estiu.

 Baix nivell d’ocupació a l’aparcament del Port de Segur de Calafell tot i que és més b
Blava del passeig. 

 Manca d’informació web a la pàgina de l’ajuntament de la normativa d’ús de Zona Blava (horari, tarifes, 
temporalitat, com obtindre l’acreditació de resident,...) i C/D (horaris, acreditació,...) i també hi ha una 
manca de la mateixa informació en format paper.

 Manca de noves tecnologies com ara una app mòbil 

 

6.2.2 Zona Blava 

PUNTS FORTS  

 S’apliquen polítiques de regulació adequades
4) queda regulada només la temporada d’estiu perquè la resta de l’any 
demanda al sector que els mesos d’estiu.

 Els nivells d’ocupació dels residents es mostren bastant estables anualment i similars entre els sectors, 
entorn a un 20%, exceptuant el Passeig Marítim que el nivell d’ocupació per part del resident és només 
d’un 3%. 

 Amb les polítiques de regulació es compleixen els objectius aconseguint que 
Platja de Calafell (Sector 1 i 2) 
zona) sigui principalment molt més utilitzada
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conta amb més places sense regular 4.187 places i menys places
perquè el Passeig Marítim (Sector 4) de la Zona Blava passa a ser aparcament lliure.

conta amb 5.167 vehicles censats i 10.263 places d’aparcament 
fet que demostra que les finques privades poden absorbir la demanda dels vehicles censats de la zona.

1.007 places repartides en 5 bosses d’aparcament sense regular 
la via del tren i per tant pròximes als punts d’interès del municipi, com l’estació 

Segur de Calafell, el mercat, etc. 

Calafell conta amb 26 places d’aparcament per autobusos sense regular distri
municipi per tal de facilitar l’accés al municipi mitjançant autocars. 

La regulació de l’aparcament no homogeni comporta una distribució de l’aparcament desigual.
aparcaments regulats com a màxim han assolit nivells d’ocupació d’un 32% i per contra en

llindar és superior al 80%. 

A la temporada d’estiu i especialment els caps de setmana es crea una saturació de la 
a la platja que assoleix nivells d’ocupació per sobre del 97%

blava només arriba a nivells del 23% d’ocupació.  

arítim fora de la zona d’estudi de Calafell són zones d’aparcament lliures fet 
condiciona la Zona Blava del municipi.  

de creuament de la via condicionen els aparcaments creant un major ús 
xims als accessos. 

Alt nivell d’infraccions a la zona d’aparcament lliure en època d’estiu. 

Baix nivell d’ocupació a l’aparcament del Port de Segur de Calafell tot i que és més b

Manca d’informació web a la pàgina de l’ajuntament de la normativa d’ús de Zona Blava (horari, tarifes, 
temporalitat, com obtindre l’acreditació de resident,...) i C/D (horaris, acreditació,...) i també hi ha una 

e la mateixa informació en format paper. 

noves tecnologies com ara una app mòbil per poder fer el pagament de la Zona Blava.

S’apliquen polítiques de regulació adequades a cada sector, la Zona Blava del Passeig Marítim (Se
4) queda regulada només la temporada d’estiu perquè la resta de l’any no hi ha 

que els mesos d’estiu. 

Els nivells d’ocupació dels residents es mostren bastant estables anualment i similars entre els sectors, 
entorn a un 20%, exceptuant el Passeig Marítim que el nivell d’ocupació per part del resident és només 

Amb les polítiques de regulació es compleixen els objectius aconseguint que 
Platja de Calafell (Sector 1 i 2) (sector on es concentren la major par dels comerços i restaurants de la 

molt més utilitzada per part dels residents en un 63% dels casos
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menys places regulades 728, 
perquè el Passeig Marítim (Sector 4) de la Zona Blava passa a ser aparcament lliure. 

vehicles censats i 10.263 places d’aparcament en finques privades, 
a demanda dels vehicles censats de la zona. 

sense regular que es troben 
ls punts d’interès del municipi, com l’estació 

Calafell conta amb 26 places d’aparcament per autobusos sense regular distribuïdes pel conjunt del 

La regulació de l’aparcament no homogeni comporta una distribució de l’aparcament desigual. Els 
n 32% i per contra en els 

A la temporada d’estiu i especialment els caps de setmana es crea una saturació de la zona 
s d’ocupació per sobre del 97% mentre que l’àrea 

n zones d’aparcament lliures fet 

dicionen els aparcaments creant un major ús i rotació dels 

Baix nivell d’ocupació a l’aparcament del Port de Segur de Calafell tot i que és més barat que la Zona 

Manca d’informació web a la pàgina de l’ajuntament de la normativa d’ús de Zona Blava (horari, tarifes, 
temporalitat, com obtindre l’acreditació de resident,...) i C/D (horaris, acreditació,...) i també hi ha una 

per poder fer el pagament de la Zona Blava. 

la Zona Blava del Passeig Marítim (Sector 
no hi ha la mateixa intensitat de 

Els nivells d’ocupació dels residents es mostren bastant estables anualment i similars entre els sectors, 
entorn a un 20%, exceptuant el Passeig Marítim que el nivell d’ocupació per part del resident és només 

Amb les polítiques de regulació es compleixen els objectius aconseguint que del total de l’ocupació de la 
comerços i restaurants de la 

per part dels residents en un 63% dels casos en que 
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s’utilitza. Per contra, la ZB del Passeig Marítim
Calafell (Sector 3) només són utilitzats 
estacionaments.  

 L’aplicació d’una tarifa resident a la Zona Blava beneficia l’ús dels aparcaments regulats als residents de 
Calafell.  

 Els valors més alts de recaptació es mostren a l
(112.339€) però en termes 
584€/plaça. Aquets dos sectors recapten més perq
tipologies d’aparcament y casi no tenen altres tipologies d’aparcament com zona lliure i també perquè 
recullen gran part dels comerços de l’àmbit d’estudi.

 Els aparcaments de ZB i al mateix temps els parquímetres
2) i el Passeig Marítim (Sector 4)  són aquells que es situen als carrers que es troben més pròxims als 
accessos per creuar la via del tren, fet que mostra
aparcaments. 

 A la Platja de Calafell (Sector 1), el parquímetre que més diners recapta (38% del total de la zona) és el 
que es troba més al centre de totes les places d’aparcament.

 Els estacionaments de més durada dels residents es troben 
no residents en el Passeig Marítim (Sector 4) 
sector de la Platja de Calafell per part dels residents i el Passeig Marítim per part dels no residents.

PUNTS CRÍTICS 

 En general els nivells d’ocupació de la Zona Blava de Calafell són molt baixos (23%). Els dos sectors que 
obtenen els menors nivells d’ocupació són Segur de Calafell (Sector 3) amb un 19%, 
estabilitat al llarg del any i el Passeig Marítim (S

 Els índexs de rotació a la Zona Blava són 
èmfasis al Passeig Marítim (Sector 4) que té una rotació de 0,41 vehicles per plaça al dia.

 Els horaris de la Zona Blava sempre són els mateixos indiferentment de la zona
s’estacioni el vehicle. 

 Màxim de 3 hores d’aparcament a la Zona Blava del passe
accentua més la necessitat de buscar aparcament
Calafell. 

 La tarifa no resident és la que recapta més (83,6% del total) donat que els no residents disposen d’una 
tarifa que costa 8 vegades el que paguen els residents.

 Un 27% de la recaptació de Se

 El Passeig Marítim (Sector 4)
i la única que funciona menys mesos

 Els parquímetres situats al nord
recapten al sector possiblement perquè són els més aïllats del pas soterrat de la via del tren i
els més aïllats de l’estació de tren.

 Els parquímetres situats al nord
donen cobertura a les places més aïllades del centre i també perquè estan situades just al costat de
carrers amb aparcament lliure. 
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. Per contra, la ZB del Passeig Marítim (Sector 4) que es situa pròxima
Calafell (Sector 3) només són utilitzats per part dels residents en un 35% dels casos 

L’aplicació d’una tarifa resident a la Zona Blava beneficia l’ús dels aparcaments regulats als residents de 

Els valors més alts de recaptació es mostren a la Platja de Calafell (Sector 1)
però en termes de recaptació per plaça és la Platja de Calafell (Sector2), recap

€/plaça. Aquets dos sectors recapten més perque són els dos sectors que són més homogenis en les 
tipologies d’aparcament y casi no tenen altres tipologies d’aparcament com zona lliure i també perquè 
recullen gran part dels comerços de l’àmbit d’estudi. 

Els aparcaments de ZB i al mateix temps els parquímetres més utilitzats en la Platja de Calafell (Sector 
2) i el Passeig Marítim (Sector 4)  són aquells que es situen als carrers que es troben més pròxims als 

del tren, fet que mostra que els passos de la via del tren condicionen els 

A la Platja de Calafell (Sector 1), el parquímetre que més diners recapta (38% del total de la zona) és el 
que es troba més al centre de totes les places d’aparcament. 

Els estacionaments de més durada dels residents es troben a la Platja de Cal
el Passeig Marítim (Sector 4) (60’’), de nou fa èmfasis en l’ús dels aparcaments

sector de la Platja de Calafell per part dels residents i el Passeig Marítim per part dels no residents.

eneral els nivells d’ocupació de la Zona Blava de Calafell són molt baixos (23%). Els dos sectors que 
obtenen els menors nivells d’ocupació són Segur de Calafell (Sector 3) amb un 19%, 

del any i el Passeig Marítim (Sector 4) que només assoleix un 8% d’ocupació. 

a la Zona Blava són molt baixos (1,28 vehicles per plaça al dia
al Passeig Marítim (Sector 4) que té una rotació de 0,41 vehicles per plaça al dia.

e la Zona Blava sempre són els mateixos indiferentment de la zona

Màxim de 3 hores d’aparcament a la Zona Blava del passeig marítim on hi ha les platges, fet que 
accentua més la necessitat de buscar aparcament lliure si es ve a passar el dia a la platja de Segur de 

La tarifa no resident és la que recapta més (83,6% del total) donat que els no residents disposen d’una 
tarifa que costa 8 vegades el que paguen els residents. 

Segur de Calafell (Sector 3) prové dels divendres que és el dia de mercat.

Passeig Marítim (Sector 4) és la Zona Blava que més diners recapta anualment 
enys mesos a l’any (només 6 mesos de març a setembre

Els parquímetres situats al nord-oest de la ZB de Segur de Calafell (Sector 3) 
possiblement perquè són els més aïllats del pas soterrat de la via del tren i

els més aïllats de l’estació de tren.  

Els parquímetres situats al nord-oest de la ZB de la Platja de Calafell són els que menys recapten perquè 
donen cobertura a les places més aïllades del centre i també perquè estan situades just al costat de
carrers amb aparcament lliure.  
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(Sector 4) que es situa pròxima a la platja o Segur de 
en un 35% dels casos en que s’utilitzen els 

L’aplicació d’una tarifa resident a la Zona Blava beneficia l’ús dels aparcaments regulats als residents de 

a Platja de Calafell (Sector 1) recaptant anualment 
de recaptació per plaça és la Platja de Calafell (Sector2), recaptant 

ls dos sectors que són més homogenis en les 
tipologies d’aparcament y casi no tenen altres tipologies d’aparcament com zona lliure i també perquè 

més utilitzats en la Platja de Calafell (Sector 
2) i el Passeig Marítim (Sector 4)  són aquells que es situen als carrers que es troben més pròxims als 

que els passos de la via del tren condicionen els 

A la Platja de Calafell (Sector 1), el parquímetre que més diners recapta (38% del total de la zona) és el 

a la Platja de Calafell (Sector 2) (102’’) i dels 
(60’’), de nou fa èmfasis en l’ús dels aparcaments del 

sector de la Platja de Calafell per part dels residents i el Passeig Marítim per part dels no residents. 

eneral els nivells d’ocupació de la Zona Blava de Calafell són molt baixos (23%). Els dos sectors que 
obtenen els menors nivells d’ocupació són Segur de Calafell (Sector 3) amb un 19%, mostrant una certa 

ector 4) que només assoleix un 8% d’ocupació.  

vehicles per plaça al dia), fent encara més 
al Passeig Marítim (Sector 4) que té una rotació de 0,41 vehicles per plaça al dia. 

e la Zona Blava sempre són els mateixos indiferentment de la zona de Calafell en la qual 

ig marítim on hi ha les platges, fet que 
ve a passar el dia a la platja de Segur de 

La tarifa no resident és la que recapta més (83,6% del total) donat que els no residents disposen d’una 

prové dels divendres que és el dia de mercat. 

anualment en infraccions (32,1%) 
6 mesos de març a setembre).  

(Sector 3) són els que menys diners 
possiblement perquè són els més aïllats del pas soterrat de la via del tren i també són 

oest de la ZB de la Platja de Calafell són els que menys recapten perquè 
donen cobertura a les places més aïllades del centre i també perquè estan situades just al costat dels 
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 La durada mitja dels estacionaments en les Zones
tarifa de no resident, de forma mitjana gairebé el doble de temps, degut bàsicament a la diferència del 
cost de les tarifes. 

 Manca d’informació web i paper

  

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

La durada mitja dels estacionaments en les Zones Blaves és superior en la tarifa de resident que en la 
tarifa de no resident, de forma mitjana gairebé el doble de temps, degut bàsicament a la diferència del 

i paper de les tarifes aplicades a la Zona Blava de Calafell.
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Blaves és superior en la tarifa de resident que en la 
tarifa de no resident, de forma mitjana gairebé el doble de temps, degut bàsicament a la diferència del 

alafell. 
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7 Pla de reordenació de l’aparcament

7.1 Objectius i estratègies

El Pla de Reordenació de la Zona Regulada de Calafell
de l’aparcament per tal de millorar la situació actual
homogeni que també ajudi a millora

 Homogeneïtzar l’ús dels aparcaments a la Zona Regulada.

 Reorganitzar les places d’aparcament de la Zona Regulada que actualment c

 En època d’estiu, potenciar la 
mateix temps ajudar a frenar 

 Reduir els estacionaments indeguts d
lliures més pròxim al Passeig Marítim en època d’estiu. 

 Modificar la tarifa no resident de la Zona Blava actual per tal de fer
municipis de l’entorn. 

 Millorar la C/D dels vehicles reubicant estratègicament les places de la Platja de Calafell
comerços i restauració es concentra

 Potenciar la rotació de les Bosses d
Platja de Calafell. 

 Millorar la informació dels aparcaments 
temporalitat, com obtindre l’acreditació de resident,...)

 Aprofitar les noves tecnologies que existeixen actualment al mercat, TIS (Sistemes intel·
transport), per facilitar l’ús de l’aparcament regulat.

Algunes de les estratègies que s’aplicaran:

 Convertir les places d’aparcament lliure en
tal d’aconseguir un ús més homogeni i una 

 Les places de Zona Blava que actualment
tipologia d’aparcament (C/D, lliure,...).

 Disminuir les tarifes dels no residents i crear una nova tarificació de la zona del Pass
diàries, tarifes matí/tarda,...). 

 Reubicar estratègicament les places i fins i tot en algun cas, eliminar la convivència de les places de C/D 
amb altres tipologies d’aparcament en algun tram de carrer per tal de millorar la circulació 
aparcament dels vehicles de C/D.

 Regular les bosses d’aparcament del Blanquet i del Mercat
entrades i sortides de les bosses

 Crear un tríptic i un espai virtual a la web del ajuntament que informi de la loc
aparcaments de Calafell, sobretot en el cas dels aparcaments regulats.

 Instal·lar una plataforma que permeti trobar aparcament 
temps facilitar i millorar la gestió de l’aparcamen
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Pla de reordenació de l’aparcament 

es 

de la Zona Regulada de Calafell té com objectiu principal crear una nova distribució 
per tal de millorar la situació actual i obtenir un sistema d’aparcament que generi un ús més 

millorar la circulació del municipi. En concret els objectius seran:

Homogeneïtzar l’ús dels aparcaments a la Zona Regulada. 

Reorganitzar les places d’aparcament de la Zona Regulada que actualment casi no tenen ús.

En època d’estiu, potenciar la i la rotació de vehicles de la zona lliure més propera al Passeig Marítim i al 
 el volum congestió de trànsit creat per la cerca d’aparcament

Reduir els estacionaments indeguts davant guals, sobre vorera o passos de vianants, 
lliures més pròxim al Passeig Marítim en època d’estiu.  

Modificar la tarifa no resident de la Zona Blava actual per tal de fer-la més competitiva amb la resta de 

ar la C/D dels vehicles reubicant estratègicament les places de la Platja de Calafell
comerços i restauració es concentra.  

Potenciar la rotació de les Bosses d’aparcament sobretot en el cas de les 

dels aparcaments regulats de Calafell als seus usuaris
temporalitat, com obtindre l’acreditació de resident,...).  

Aprofitar les noves tecnologies que existeixen actualment al mercat, TIS (Sistemes intel·
transport), per facilitar l’ús de l’aparcament regulat. 

Algunes de les estratègies que s’aplicaran: 

Convertir les places d’aparcament lliure en aparcament de Zona Blava al Passeig Marítim (Sector 4) per 
tal d’aconseguir un ús més homogeni i una rotació major de les places. 

Les places de Zona Blava que actualment gairebé no són utilitzades, es modificaran 
tipologia d’aparcament (C/D, lliure,...). 

Disminuir les tarifes dels no residents i crear una nova tarificació de la zona del Pass
 

Reubicar estratègicament les places i fins i tot en algun cas, eliminar la convivència de les places de C/D 
amb altres tipologies d’aparcament en algun tram de carrer per tal de millorar la circulació 
aparcament dels vehicles de C/D. 

egular les bosses d’aparcament del Blanquet i del Mercat i delimitar-les mitjançant barreres 
entrades i sortides de les bosses. 

i un espai virtual a la web del ajuntament que informi de la loc
de Calafell, sobretot en el cas dels aparcaments regulats. 

una plataforma que permeti trobar aparcament i pagar mitjançant una aplicació mòbil i al mateix 
la gestió de l’aparcament per part de l’ajuntament. 
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té com objectiu principal crear una nova distribució 
parcament que generi un ús més 

En concret els objectius seran: 

asi no tenen ús. 

rotació de vehicles de la zona lliure més propera al Passeig Marítim i al 
creat per la cerca d’aparcament.  

avant guals, sobre vorera o passos de vianants, de l’aparcament 

la més competitiva amb la resta de 

ar la C/D dels vehicles reubicant estratègicament les places de la Platja de Calafell que es on més 

 bosses més pròximes a la 

ell als seus usuaris (situació, horari, tarifes, 

Aprofitar les noves tecnologies que existeixen actualment al mercat, TIS (Sistemes intel·ligents de 

al Passeig Marítim (Sector 4) per 

es modificaran per una altre 

Disminuir les tarifes dels no residents i crear una nova tarificació de la zona del Passeig Marítim (tarifes 

Reubicar estratègicament les places i fins i tot en algun cas, eliminar la convivència de les places de C/D 
amb altres tipologies d’aparcament en algun tram de carrer per tal de millorar la circulació i els 

les mitjançant barreres en les 

i un espai virtual a la web del ajuntament que informi de la localització i regulació dels 

na aplicació mòbil i al mateix 
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7.2 Polítiques d’oferta 

Per tal d’assolir els objectius i les estratègies s’han treballat en diverses propostes d’aparcament pel nou pla 
de millora de la Zona Regulada. En un conjunt s’han agrupat en 4 propostes, dues que queden de
pels actuals sectors de la Zona Regulada (proposta 1 i 2) i dues més que s’han tractat a partir de tres àmbits 
diferents per tal d’ajustar millor la demanda d’aparcament de cada zona (proposta 3 i 4). 

 

DIAGNOSI

Delimitació dels sectors actuals de la Zona 
Regulada:

Platja Calafell, zona1 (Sector 1)
Platja Calafell, zona2 (Sector 2)
Segur de Calafell (Sector 3)
Passeig Marítim (Sector 4)

PROPOSTA 1

Actuació 1

Actuació  2.A

Actuació 3

Actuació 4
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Per tal d’assolir els objectius i les estratègies s’han treballat en diverses propostes d’aparcament pel nou pla 
de millora de la Zona Regulada. En un conjunt s’han agrupat en 4 propostes, dues que queden de
pels actuals sectors de la Zona Regulada (proposta 1 i 2) i dues més que s’han tractat a partir de tres àmbits 
diferents per tal d’ajustar millor la demanda d’aparcament de cada zona (proposta 3 i 4). 

PLA DE MILLORA ZONA 
REGULADA

FÍSIC

Delimitació dels sectors actuals de la Zona 

PROPOSTA 2

Actuació 1

Actuació  2.B

Actuació 3

Actuació 4

Delimitació dels nous sectors de la 
Zona Regulada:

Platja Calafell, Sector 1
Segur de Calafell, Sector 2
Passeig Marítim, Zona Taronja

PROPOSTA 3

Actuació 5.A

Actuació  6.A

Actuació 7
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Per tal d’assolir els objectius i les estratègies s’han treballat en diverses propostes d’aparcament pel nou pla 
de millora de la Zona Regulada. En un conjunt s’han agrupat en 4 propostes, dues que queden delimitades 
pels actuals sectors de la Zona Regulada (proposta 1 i 2) i dues més que s’han tractat a partir de tres àmbits 
diferents per tal d’ajustar millor la demanda d’aparcament de cada zona (proposta 3 i 4).  

Delimitació dels nous sectors de la 
Zona Regulada:

Platja Calafell, Sector 1
Segur de Calafell, Sector 2
Passeig Marítim, Zona Taronja

PROPOSTA 4

Actuació 5.B

Actuació  6.B

Actuació 7
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Polítiques d’oferta de la proposta 4 

PLÀ DE 
MILLORA

FÍSIC

Sector 1 

La Platjà de 
Calafell

Actuació  5.A

Actuació  5.B

Sector 2

Segur de Calafell 

Actuació 6.A

Actuació 6.B

Zona Taronja 

Passeig Marítim

Actuació 7

TEMPORALITAT DE REGULACIÓ

ANUAL

Sector 1- La Platjà de 
Calafell

Sector 2- Segur de Calafell

Proposta R1

TEMPORAL A 
L'ESTIU

Zona Taronja- Passeig 
Marítim

Proposta  R2

FIXE
(1 juliol-1 
d'agost)

HORARI ESTIU

Dill- diu 
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DIAGNOSI

PLÀ DE 
MILLORA

Bosses 
d'aparcament

Actuació 8

REGULACIÓ DELS 
APARCAMENTS 

REGULATS

ZONA BLAVA

HORARI

Sector 1- La Platjà de 
Calafell

Proposta H1

HORARI ESTIU

diu -9-14 i 17-
22h

HORARI 
HIVERN

Dill- diu -9-14 i 17-
20h

Sector 2- Segur de 
Calafell

Proposta H2

Dill- diu -9-15h

Zona Taronja -
Passeig Marítim

Proposta H3

Dill-Diu- 9-22h

Sector 1- La Platjà de Calafell 
Sector 2- Segur de Calafell

Proposta T1

 

TARIFA

La Platjà de Calafell 
Segur de Calafell Zona Taronja - Passeig Marítim

Proposta T2
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7.2.1 Pla de millora d’oferta física

Per tal d’agrupar millor els aparcaments a partir de l’ús que se’n fa i les característiques dels aparcaments i 
poder-los tractar conjuntament, s’han creat tres noves zones:

 Sector 1, La Platja de Calafell:
l’oest del sector de la Platja de Calafell, Zona 2 (Sector 2). És la zona amb més demanda anual 
d’aparcament de Calafell ja que engloba la zona comercial.

 Sector 2, Segur de Calafell:

 Zona Taronja, Passeig Marítim:
l’est del sector de la Platja de Calafell, Zona 2 (Sector 2). Aquesta nova zona regulada anomenada 
Zona Taronja que té les mateixes necessitats i objectius en els seus aparcaments. Normalment és un 
sector que els mesos d’hivern no té una gran demanda d’aparcament i en canvi els mesos d’estiu 
requereixen d’una regulació per obtenir una major rotació dels aparcaments. 

Proposta 4: 

En la proposta 4 del pla es consideren les actuacions 5B, 6B, 7 i 8. Aquesta proposta és força similar a la 
proposta 3 però s’aplicaran algunes variants que es veuen reflectides a les actuacions 5.B. i 6.B. En 
general, es crearà un augment de l
principalment al nou Sector 1 de la Platja de Calafell. Per un altre costat i al igual que la proposta 3 es crea 
un augment considerable de places de ZB els mesos d’estiu passant de 1.289 a 3.824
principalment a un decrement del nombre de places lliures. 

Taula 36. Proposta 4 del plà considerant 

  
Fora de la via pública 

Privat 
Finques 
Comercial  
Port de Segur de Calafell privat

Públic 
Port de Segur de Calafell públic
Bosses d'aparcament (No R
Bosses d’aparcament (Regulat)

A la via pública 
No regulat 

Lliure 
Regulat 

PMR 
C/D 
Reservat 
Autobús 
Zona Regulada (Zona Blava

Total  

                                                      

2 Les 238 places passen a ser gestionades com a Zona Blava.
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a de millora d’oferta física 

Per tal d’agrupar millor els aparcaments a partir de l’ús que se’n fa i les característiques dels aparcaments i 
los tractar conjuntament, s’han creat tres noves zones: 

Sector 1, La Platja de Calafell: Engloba el sector de la Platja de Calafell, Zona 1 (Sector 1) i part de 
l’oest del sector de la Platja de Calafell, Zona 2 (Sector 2). És la zona amb més demanda anual 
d’aparcament de Calafell ja que engloba la zona comercial. 

Sector 2, Segur de Calafell: Es manté el mateix sector de Segur de Calafell (Sector 3) 

Zona Taronja, Passeig Marítim: Engloba el sector de la Platja de Calafell (Sector 4) i l’altre part de 
l’est del sector de la Platja de Calafell, Zona 2 (Sector 2). Aquesta nova zona regulada anomenada 

e té les mateixes necessitats i objectius en els seus aparcaments. Normalment és un 
sector que els mesos d’hivern no té una gran demanda d’aparcament i en canvi els mesos d’estiu 
requereixen d’una regulació per obtenir una major rotació dels aparcaments. 

es consideren les actuacions 5B, 6B, 7 i 8. Aquesta proposta és força similar a la 
però s’aplicaran algunes variants que es veuen reflectides a les actuacions 5.B. i 6.B. En 

un augment de la C/D passant de 115 places (759m) a 143 (929m) concentrades
principalment al nou Sector 1 de la Platja de Calafell. Per un altre costat i al igual que la proposta 3 es crea 
un augment considerable de places de ZB els mesos d’estiu passant de 1.289 a 3.824
principalment a un decrement del nombre de places lliures.  

. Proposta 4 del plà considerant l’actuació 5.B,6.B,7 i 8 en temporada d’

Places ACTUALS 
12.478 75,4% 

11.233 67,9% 

10.263 62,0% 

508 3,1% 

Port de Segur de Calafell privat 462 2,8% 

1.245 7,5% 

Port de Segur de Calafell públic2 238 1,4% 

No Regulat) 1.007 6,1% 

Regulat) 0 0% 

4.063 24,6% 

2.488 15,0% 

2.488  15,0% 

1.575 9,5% 

70 (21 ús privat) 0,4% 71

115 (759m) 0,7% 

85 (24 ús privat) 0,5% 85 (24 ús privat)

16 0,10% 

Zona Blava o Taronja) 1.289 7,8% 

16.541 100% 
Font: Elaboració pròpia 

              

Les 238 places passen a ser gestionades com a Zona Blava. 
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Per tal d’agrupar millor els aparcaments a partir de l’ús que se’n fa i les característiques dels aparcaments i 

la Platja de Calafell, Zona 1 (Sector 1) i part de 
l’oest del sector de la Platja de Calafell, Zona 2 (Sector 2). És la zona amb més demanda anual 

ector de Segur de Calafell (Sector 3)  

Engloba el sector de la Platja de Calafell (Sector 4) i l’altre part de 
l’est del sector de la Platja de Calafell, Zona 2 (Sector 2). Aquesta nova zona regulada anomenada 

e té les mateixes necessitats i objectius en els seus aparcaments. Normalment és un 
sector que els mesos d’hivern no té una gran demanda d’aparcament i en canvi els mesos d’estiu 
requereixen d’una regulació per obtenir una major rotació dels aparcaments.  

es consideren les actuacions 5B, 6B, 7 i 8. Aquesta proposta és força similar a la 
però s’aplicaran algunes variants que es veuen reflectides a les actuacions 5.B. i 6.B. En 

(759m) a 143 (929m) concentrades 
principalment al nou Sector 1 de la Platja de Calafell. Per un altre costat i al igual que la proposta 3 es crea 
un augment considerable de places de ZB els mesos d’estiu passant de 1.289 a 3.824 places, degut 

en temporada d’estiu 

PROPOSTA DEL PLÀ 
12.240 74,0% 

11.233 67,9% 

10.263 62% 

508 3,1% 

462 2,8% 

1.007 6,1% 

0 0,0% 

312 1,9% 

695 4,2% 

4.335 26,2% 

196 1,2% 

196 1,2% 

4.153 25,0% 

71 (21 ús privat) 0,4% 

143 (929m) 0,9% 

85 (24 ús privat) 0,5% 

16 0,10% 

3.824 23,1% 

16.575 100% 
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Els mesos d’hivern tota la Zona Taronja que engloba part dels aparcaments de ZB del sector de la Platja de 
Calafell, Zona 2 (Sector 2) i Port de Segur de Calafell passaran a ser aparcaments lliures tal i com 
funcionava la ZB del Sector 4 del Passeig Marít
 

Els mesos d’hivern al igual que la proposta 3, totes les places d’’aparcament de la Zona Taronja passaran a 
ser d’aparcament lliure ja que la demanda no és suficientment elevada com per regular l’aparcament de la 
Zona Taronja. 

Taula 37. Proposta 4 del plà considerant 

  
Fora de la vIa pública 

Privat 

Finques 

Comercial  
Port de Segur de Calafell privat

Públic 
Port de Segur de Calafell públic
Bosses d'aparcament (No R
Bosses d’aparcament (Regulat)

A la via pública 
No regulat 

Lliure 
Regulat 

PMR 
C/D 
Reservat 
Autobús 
Zona Regulada (Zona Blava

Total  
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Els mesos d’hivern tota la Zona Taronja que engloba part dels aparcaments de ZB del sector de la Platja de 
Calafell, Zona 2 (Sector 2) i Port de Segur de Calafell passaran a ser aparcaments lliures tal i com 
funcionava la ZB del Sector 4 del Passeig Marítim. 

Els mesos d’hivern al igual que la proposta 3, totes les places d’’aparcament de la Zona Taronja passaran a 
ser d’aparcament lliure ja que la demanda no és suficientment elevada com per regular l’aparcament de la 

. Proposta 4 del plà considerant l’actuació 5.B, 6.B, 7 i 8 en temporada 

Places ACTUALS 

12.478 75,4% 

11.233 67,9% 

10.263 62,0% 

508 3,1% 

Port de Segur de Calafell privat 462 2,8% 

1.245 7,5% 

Port de Segur de Calafell públic 238 1,4% 

No Regulat) 1.007 6,1% 

Regulat) 0 0% 

4.063 24,6% 

2.488 19,9% 

2.488  19,9% 

776 4,7% 

70 (21 ús privat) 0,4% 71

115 (759m) 0,7% 

85 (24 ús privat) 0,5% 85 (2

16 0,10% 

Zona Blava o Taronja) 490 3,0% 

16.541 100% 
Font: Elaboració pròpia 
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Els mesos d’hivern tota la Zona Taronja que engloba part dels aparcaments de ZB del sector de la Platja de 
Calafell, Zona 2 (Sector 2) i Port de Segur de Calafell passaran a ser aparcaments lliures tal i com 

Els mesos d’hivern al igual que la proposta 3, totes les places d’’aparcament de la Zona Taronja passaran a 
ser d’aparcament lliure ja que la demanda no és suficientment elevada com per regular l’aparcament de la 

en temporada d’hivern 

PROPOSTA DEL PLÀ 

12.240 73,7% 

11.233 67,6% 

10.263 
61,8

% 

508 3,1% 

462 2,8% 

1.007 6,1% 

0 0,0% 

312 1,9% 

695 4,2% 

4.335 26,2% 

3.664 22,0% 

3.664 22,0% 

691 4,2% 

71 (21 ús privat) 0,4% 

143 (929m) 0,9% 

85 (24 ús privat) 0,5% 

16 0,10% 

376 2,3% 

16.553 100% 
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Figura 51. Esquema dels aparcaments proposats
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Esquema dels aparcaments proposats a la proposta 4 considerant l’actuació 5.B,6.B,7 i 8 en temporada d’

Font: Elaboració pròpia 

 

 

en temporada d’estiu 
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Figura 52. Esquema dels aparcaments proposats 
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Esquema dels aparcaments proposats a la proposta 4 considerant l’actuació 5.B, 6.B, 7 i 8 en temporada d’

Font: Elaboració pròpia

 

en temporada d’hivern 
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7.3 Tarifa de l’aparcament 

7.3.1 Tarifa de l’aparcament de Zona Blava

Els nous sectors que s’han creat tenen un comportament molt diferent entre ells, i per tant, cada un d’ells es 
tractarà per separat per tal de regular

Els principals factors a considerar en la modificació de l’actual tarifa és la temporalitat, les tarifes i els horaris
de cada un dels sectors de la Zona Regulada.

 Figura 

 Zona Blava Sector 1 i 2 

o Temporalitat de regulació

 Proposta R1 – Anual: En aquest cas, la ZB del
funcionarà anualment ja que és un sector comercial i per tant 
de l’any, sense distinció. El nou Sector 2 (Segur de Calafell (Sector3)) també quedarà regulat anualment.

o Horari setmanal 

 Proposta H1 – Sector 1: El nou Sector 1, que engloba gran part de la Platja de Calafell tindrà dos 
horaris segons la temporada d’hivern
mateix període de regulació que va des del dia 1 de juliol al dia 31 d’agost, sense fer cap distinció en el 
dia de la setmana. 

o Horari Hivern- 9 a 14h i de 17h a 20h: 
comerços del Sector i per tant 

o Horari Estiu- 9 a 14h i de 17h a 22h: 
ho fan gran part dels com

 Proposta H2 – Sector 2: El Sector 2, que engloba l’antic sector de Segur de Calafell (Sector 3) 
principalment és un sector que té una demanda d’aparcament concentrada als matins, per aquesta raó el 
sector quedarà regulat de 9h a 15h de dilluns a diumenge.
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ifa de l’aparcament  

Tarifa de l’aparcament de Zona Blava 

Els nous sectors que s’han creat tenen un comportament molt diferent entre ells, i per tant, cada un d’ells es 
tractarà per separat per tal de regular-los de la millor manera. 

a considerar en la modificació de l’actual tarifa és la temporalitat, les tarifes i els horaris
de cada un dels sectors de la Zona Regulada. 

Figura 53. Delimitació de les noves Zones de Regulació

Font: Elaboració pròpia 

Temporalitat de regulació 

En aquest cas, la ZB del nou Sector 1 (Platja de Calafell
ja que és un sector comercial i per tant s’utilitzen els aparcaments tots els mesos

e l’any, sense distinció. El nou Sector 2 (Segur de Calafell (Sector3)) també quedarà regulat anualment.

El nou Sector 1, que engloba gran part de la Platja de Calafell tindrà dos 
horaris segons la temporada d’hivern o estiu. La temporada d’estiu al igual que la Zona Taronja, tindrà el 
mateix període de regulació que va des del dia 1 de juliol al dia 31 d’agost, sense fer cap distinció en el 

9 a 14h i de 17h a 20h: L’horari de regulació serà similar als horaris dels 
comerços del Sector i per tant el seu horari serà pel matí de 9 a 14h i per la tarda de 1

9 a 14h i de 17h a 22h: Els dos mesos d’estiu, s’ampliarà fins a les 22h tal i com 
ho fan gran part dels comerços de la Platja de Calafell.  

El Sector 2, que engloba l’antic sector de Segur de Calafell (Sector 3) 
principalment és un sector que té una demanda d’aparcament concentrada als matins, per aquesta raó el 

9h a 15h de dilluns a diumenge. 
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Els nous sectors que s’han creat tenen un comportament molt diferent entre ells, i per tant, cada un d’ells es 

a considerar en la modificació de l’actual tarifa és la temporalitat, les tarifes i els horaris 

. Delimitació de les noves Zones de Regulació 

 

Platja de Calafell, zona 1 i 2 (Sector 1 i 2)) 
s’utilitzen els aparcaments tots els mesos 

e l’any, sense distinció. El nou Sector 2 (Segur de Calafell (Sector3)) també quedarà regulat anualment. 

El nou Sector 1, que engloba gran part de la Platja de Calafell tindrà dos 
o estiu. La temporada d’estiu al igual que la Zona Taronja, tindrà el 

mateix període de regulació que va des del dia 1 de juliol al dia 31 d’agost, sense fer cap distinció en el 

ió serà similar als horaris dels 
serà pel matí de 9 a 14h i per la tarda de 17h a 20h.   

Els dos mesos d’estiu, s’ampliarà fins a les 22h tal i com 

El Sector 2, que engloba l’antic sector de Segur de Calafell (Sector 3) 
principalment és un sector que té una demanda d’aparcament concentrada als matins, per aquesta raó el 
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o Tarifa 

 Proposta T1 – Tarifa única 
actuals en la tarifa resident però el
quedarà disminuïda a 1€/h per fer

Taula 

 

Sector 1 i 2 

 Zona Taronja 

o Temporalitat de regulació

 Proposta R2 – Temporal fixa del 1 de juliol al 31 d’agost:
el mes de juliol i agost, per això s’ha considerat adient diferenciar la Zona Blava qu
de la Zona Taronja que només ho farà els mesos de temporada alta. Només s’aplicarà al Passeig 
Marítim (Sector 4) i una part de la Platja de Calafell (Sector2) ja que aquesta zona rep una forta demanda 
d’aparcament els mesos de temporad
tindre la necessitat de ser regulada. 

o Horari setmanal 

 Proposta H3 – Zona Taronja de 9 a 22h
matí fins a les 22h perquè es un 
concentrada en unes hores concretes sinó que està més dispersa al llarg del dia. 

o Tarifa 

 Proposta T2 – Tarifa a la Zona 
la tarifa de la Zona Blava però el temps de validació màxim serà d’una setmana. La Zona Taronja al ser 
un sector de platja, l’aparcament normalment té una duració superior i per tant hi haurà la possibilitat de 
validar el tiquet per hores, fracció

 Tipologia de tarifa

Zona Taronja 

Resident de la Zona 

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

Tarifa única per tota la Zona Blava: Les tarifes dels residents seran similars a les 
resident però el temps de validació màxim serà de 2 hores. L

€/h per fer-la més competitiva amb els municipis de l’entorn.

Taula 38. Proposta T1: Tarifa única de la Zona Blava  

Tipología de 
tarifa 

Tarifa 
Temps de 
validació 

màxim
Resident 0,20 €/h 

No resident  1,00 €/h 
Font: Elaboració pròpia 

Temporalitat de regulació 

Temporal fixa del 1 de juliol al 31 d’agost: La Zona Taronja només 
el mes de juliol i agost, per això s’ha considerat adient diferenciar la Zona Blava qu
de la Zona Taronja que només ho farà els mesos de temporada alta. Només s’aplicarà al Passeig 
Marítim (Sector 4) i una part de la Platja de Calafell (Sector2) ja que aquesta zona rep una forta demanda 
d’aparcament els mesos de temporada alta i en canvi a l’hivern la seva demanda no és prou alta com per 
tindre la necessitat de ser regulada.  

Zona Taronja de 9 a 22h: La Zona Taronja estarà regulada tot el dia des de les 9 del 
matí fins a les 22h perquè es un sector pròxim a la platja i per tant la demanda d’estacionament no està 
concentrada en unes hores concretes sinó que està més dispersa al llarg del dia. 

ona Taronja: La tarifa de la Zona Taronja tindrà el mateix cost per 
la tarifa de la Zona Blava però el temps de validació màxim serà d’una setmana. La Zona Taronja al ser 
un sector de platja, l’aparcament normalment té una duració superior i per tant hi haurà la possibilitat de 
validar el tiquet per hores, fracció de dia, dia i setmana. 

Taula 39. Proposta T2: Tarifa Zona Taronja 

Tipologia de tarifa Tarifa 
Temps de validació 

Resident 

Resident:                 0,20 
€/h 

1 €/matí (9 a 15h)  
1 €/tarda (15h a 22h) 

1,5 €/dia 
7 €/setmana 

No resident  

No resident:            1,00 
€/h 

4,5 €/matí (9 a 15h) 
4,5 €/tarda (15h a 22h) 

6 €/dia 
20 €/setmana 

Resident de la Zona 
Taronja 

Resident Zona Taronja: 
0,20 €/h 

1,50 €/dia 
5 €/setmana 

40 €/temporada* 
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Les tarifes dels residents seran similars a les 
serà de 2 hores. La tarifa no resident 

la més competitiva amb els municipis de l’entorn. 

 

Temps de 
validació 

màxim 

2 h 

La Zona Taronja només quedarà regulada  
el mes de juliol i agost, per això s’ha considerat adient diferenciar la Zona Blava que funciona anualment 
de la Zona Taronja que només ho farà els mesos de temporada alta. Només s’aplicarà al Passeig 
Marítim (Sector 4) i una part de la Platja de Calafell (Sector2) ja que aquesta zona rep una forta demanda 

a alta i en canvi a l’hivern la seva demanda no és prou alta com per 

La Zona Taronja estarà regulada tot el dia des de les 9 del 
sector pròxim a la platja i per tant la demanda d’estacionament no està 

concentrada en unes hores concretes sinó que està més dispersa al llarg del dia.  

La tarifa de la Zona Taronja tindrà el mateix cost per hora que 
la tarifa de la Zona Blava però el temps de validació màxim serà d’una setmana. La Zona Taronja al ser 
un sector de platja, l’aparcament normalment té una duració superior i per tant hi haurà la possibilitat de 

Temps de validació 
màxim 

1 setmana 

1 temporada 
(tot juliol i agost) 
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*Els comerciants de la Zona Taronja podran fer ús de la tarifa de 40

o Proposta T2.E1 – Tarifa 
d’aparcament: Els resident que acreditin a l’aju
podran obtenir una acreditació anual 
temporada alta sense necessitat de treure tiquet. Aquesta tarifa pot ser implantada només a la zona 
en que manca més aparcament privat o 

 Proposta T2.E1.1. 
a tots els residents de la Zona Taronja que acreditin que no disposen d’aparcament privat a 
l’edifici.   

 Proposta T2.E2
d’aparcament privat
Companys, Carme Desvalls i el Passeig Marítim són edificis que no tots disposen 
d’aparcament privat.

  

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

*Els comerciants de la Zona Taronja podran fer ús de la tarifa de 40€ per temporada  

Font: Elaboració pròpia 

Tarifa especial pels residents de la Zona Taronja
Els resident que acreditin a l’ajuntament que no disposen d’aparcament privat 

podran obtenir una acreditació anual (cost 0€) per poder aparcar a la Zona Taronja tota la 
temporada alta sense necessitat de treure tiquet. Aquesta tarifa pot ser implantada només a la zona 

cament privat o en tota la zona taronja. 

Proposta T2.E1.1. – Tarifa per tots els residents de la Zona Taronja: 
a tots els residents de la Zona Taronja que acreditin que no disposen d’aparcament privat a 

.E2 – Tarifa especial pels residents de la zona amb més mancança 
d’aparcament privat: Els resident de la zona que està conformada pel carrer Loira, Lluís 
Companys, Carme Desvalls i el Passeig Marítim són edificis que no tots disposen 
d’aparcament privat. 

Figura 54. Delimitació de la Zona 

Font: Elaboració pròpia 
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la Zona Taronja que no disposin 
ntament que no disposen d’aparcament privat 
per poder aparcar a la Zona Taronja tota la 

temporada alta sense necessitat de treure tiquet. Aquesta tarifa pot ser implantada només a la zona 

Tarifa per tots els residents de la Zona Taronja: S’aplicarà per igual 
a tots els residents de la Zona Taronja que acreditin que no disposen d’aparcament privat a 

especial pels residents de la zona amb més mancança 
Els resident de la zona que està conformada pel carrer Loira, Lluís 

Companys, Carme Desvalls i el Passeig Marítim són edificis que no tots disposen 
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 Resum de les noves tarifes a aplicar 

Taula 40

 Temporalitat

Zona Blava, 
Sector 1 

Anual

Zona Blava, 
Sector 2 

Zona Taronja 
1 de juliol

al 
31 d’agost

*Els comerciants de la Zona Taronja podran fer ús de la tari
**Acreditació per aquell resident que viu a la Zona Taronja i no disposa d’aparcament en finca privada.

7.3.2 Tarifa de les bosses d’aparcament de pagament

Dues de les cinc bosses d’aparcament que
de 695 places regulades. Les dues bosses que es considera apropiat regular
Blanquet i la del Mercat, que al mateix temps són les més properes al sector de la Platja
tant les de major demanda.  

Els principals factors a considerar a les noves tarifes són la temporalitat, les tarifes i els horaris
de les bosses.  

o Temporalitat de regulació

 Proposta R2.1. – Temporal fix
dues bosses d’aparcament els mesos 

o Horari  
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Resum de les noves tarifes a aplicar  

40. Resum de les tarifes a aplicar en les noves zones

Temporalitat Horari Tarifa 

Anual 

Hivern: 
9- 14h 

i de 
17 a 20h 

 
Estiu: 

9- 14h 
i de 

17 a 22h 
 

Resident: 
0,20 €/h 

 
No resident: 

1,00 €/h 

9 – 15h 
 

1 de juliol 
 

1 d’agost 

9 a 22h 
 

Resident:           0,20 €/h
1 €/matí (9 a 15h) 

1 €/tarda (15h a 22h)
1,5 €/dia

7 €/setmana
No resident:      1,00 €/h

4,5 €/matí (9 a 15h)
4,5 €/tarda (15h a 22h)

6 €/dia
20 €/setmana

Resident Zona Taronja
0,20 €/h

1,50 €/dia
5 €/setmana

40 €/temporada*
0€ acreditació** 

*Els comerciants de la Zona Taronja podran fer ús de la tarifa de 40€ per temporada (juliol i agost)
Acreditació per aquell resident que viu a la Zona Taronja i no disposa d’aparcament en finca privada.

Font: Elaboració pròpia 

Tarifa de les bosses d’aparcament de pagament 

Dues de les cinc bosses d’aparcament que es troben a l’àmbit d’estudi quedaran regulades formant un total 
de 695 places regulades. Les dues bosses que es considera apropiat regular 
Blanquet i la del Mercat, que al mateix temps són les més properes al sector de la Platja

Els principals factors a considerar a les noves tarifes són la temporalitat, les tarifes i els horaris

Temporalitat de regulació 

Temporal fixa del 1 de juliol al 31 d’agost: En aquest cas quedar
d’aparcament els mesos d’estiu per tal de crear una millor rotació en l’ús de l‘aparcament. 
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. Resum de les tarifes a aplicar en les noves zones 

Temps de validació 
màxim 

2 hores 

€/h 
(9 a 15h)  

(15h a 22h) 
€/dia 

€/setmana 
1 setmana 

€/h 
(9 a 15h) 

(15h a 22h) 
€/dia 

€/setmana 
Zona Taronja: 

€/h 
€/dia 

€/setmana 
€/temporada* 

€ acreditació**  

1 temporada 
(tot juliol i agost) 

 

€ per temporada (juliol i agost) 
Acreditació per aquell resident que viu a la Zona Taronja i no disposa d’aparcament en finca privada. 

es troben a l’àmbit d’estudi quedaran regulades formant un total 
 són la Bossa del Molí del 

Blanquet i la del Mercat, que al mateix temps són les més properes al sector de la Platja de Calafell i per 

Els principals factors a considerar a les noves tarifes són la temporalitat, les tarifes i els horaris de regulació 

En aquest cas quedaran regulades les 
per tal de crear una millor rotació en l’ús de l‘aparcament.  
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 Proposta H3 – Les 24h: la regulació serà
setmana. 

o Tarifa 

 Proposta T5 – Tarifa especial pel resident: 
resident serà de pagament.  

Taula 41. Proposta T5: Tarifes Bossa Aparcament amb tarifa especial pel resident

 

Bosses d’aparcament

7.4 Actuacions 

Per tal d’obtenir un sistema d’aparcament més homogeni que ajudi a 
s’han elaborat 5 fitxes explicatives que engloben el conjunt de la proposta 4 d’aparcament:

Tres propostes d’actuació per cada un dels nous sectors que delimiten l’àmbit de zona regulada:

 Actuació 5.B: Sector 1 de la nova Zona Blava co

ampliació del nombre de places de C/D 

 Actuació 6.B: Sector 2 de la nova Zona Blava conformat per Segur de Calafell (Sector 3)
ZB de la Ronda Universitat al tram més pròxim de la Cta. Barcelona.

 Actuació 7: Zona Taronja conformada pel Passeig Marítim (Sector4) i part de la Platja de Calafell 

(Sector 2) 

Una proposta de regulació de dues de les Bosses d’Aparcament:

 Actuació 8: Regulació de les Bosses d’A

I, per últim s’ha fet una actuació que ajuda a la gestió de l’aparcament regulat.

 Actuació 9: Implantació d’un

l’aparcament per aconseguir estalvi energètic

 

A continuació es mostren les 
característiques principals actuals i
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la regulació serà les 24 hores del dia sense interrupci

especial pel resident: La tarifa de resident serà gratuïta per contra la tarifa no 
 

. Proposta T5: Tarifes Bossa Aparcament amb tarifa especial pel resident

Tarifa 
resident 

Tarifa NO 
resident 

T. validació 
màxim

Bosses d’aparcament gratuït 

0,75 €/h 
4,00 €/ dia (24h) 

15 €/setmana 
40 €/mes 

1 setmana

Font: Elaboració pròpia 

Per tal d’obtenir un sistema d’aparcament més homogeni que ajudi a millorar 
s’han elaborat 5 fitxes explicatives que engloben el conjunt de la proposta 4 d’aparcament:

propostes d’actuació per cada un dels nous sectors que delimiten l’àmbit de zona regulada:

Sector 1 de la nova Zona Blava conformat per la Platja de Calafell (Sector 1 i 2)

ampliació del nombre de places de C/D  

Sector 2 de la nova Zona Blava conformat per Segur de Calafell (Sector 3)
ZB de la Ronda Universitat al tram més pròxim de la Cta. Barcelona. 

aronja conformada pel Passeig Marítim (Sector4) i part de la Platja de Calafell 

Una proposta de regulació de dues de les Bosses d’Aparcament: 

: Regulació de les Bosses d’Aparcament 

que ajuda a la gestió de l’aparcament regulat. 

’un sistema de gestió intel·ligents dels aparcaments millorant l

aparcament per aconseguir estalvi energètic. 

A continuació es mostren les 5 fitxes explicatives de la tipologia d’aparcament a modificar, les 
característiques principals actuals i les modificacions a realitzar: 
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sense interrupció els 7 dies de la 

La tarifa de resident serà gratuïta per contra la tarifa no 

. Proposta T5: Tarifes Bossa Aparcament amb tarifa especial pel resident 

T. validació 
màxim 

1 setmana 

 la circulació i l’aparcament 
s’han elaborat 5 fitxes explicatives que engloben el conjunt de la proposta 4 d’aparcament: 

propostes d’actuació per cada un dels nous sectors que delimiten l’àmbit de zona regulada: 

nformat per la Platja de Calafell (Sector 1 i 2), 

Sector 2 de la nova Zona Blava conformat per Segur de Calafell (Sector 3), es manté a 

aronja conformada pel Passeig Marítim (Sector4) i part de la Platja de Calafell 

·ligents dels aparcaments millorant la circulació i 

tipologia d’aparcament a modificar, les 
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Actuació 5.B. Sector 1 de la nova Zona Blava conformat per la Platja de Calafell (Sector 1 i 
2), ampliació del nombre de places de C/D

 

Zona d’actuació: 

Platja de Calafell Zona1 (Sector 1) i Platja de Calafell Zona 2 (Sector 2)

Aparcaments afectats: 

    Finques privades 

    Port Segur de Calafell 

   Bosses d’aparcament 

  C/D 

 Autobús 

Descripció de l’actuació: 

Modificació del nº de places: 
 
 
 
 
 

 
 En aquesta actuació es delimita un nou sector de la Zona Regulada unint el sector de la Platja de Calafell, zona 1 

(Sector 1) amb part del sector de la Platja de Calafell, Zona2 (Sector2) per tal d’agrupar aquells aparcaments que 
tenen unes necessitats i característiques similars i per tant es poden tractar de forma 
millor solució. 

 Per tal d’aconseguir una ocupació major dels aparcaments, es potenciaran aquelles zones que actualment tenen un 
major ús per la seva proximitat a la zona comercial convivint al mateix temps amb els aparcaments de C/D. Al 
principi de l’avinguda Mossèn Jaume Soler i el c/Rafael Casanova s’augmentaran el nombre d’aparcaments de 
Zona Blava eliminant les places de C/D però per facilitar 
restauració i també per poder compensar els aparcaments de C/D que s’eliminen a l’Av. Mossèn Jaume Soler i 
Rafael Casanova, s’implantaran aparcaments de C/D al carrer de Sant Antoni i al carrer Jaume

 

Zona Blava

C/D 

Motos 

Característiques actuals: 

La Platja de Calafell és una de les zones amb més demanda d’aparcament de Calafell on conviuen diferents tipologies 
d’aparcament per donar servei a les diferents demandes, les principals són les de C/D, la Zona Blava i el
lliures. El fet que la Platja de Calafell tingui una zona peatonal on es concentra el comerç i els restaurants fa que es creï
la necessitat d’aparcar als vehicles de C/D per poder entregar les comandes i també crea la demanda d’aparcament per
vehicles privats en aquelles zones més pròximes al nucli urbà. És per aquesta raó que el major grau de recaptació per 
plaça són en aquelles places situades més al centre de la zona ja que són les més pròximes a la zona comercial i com 
més s’allunyen del punt d’interès, menys recaptació per plaça s’assoleix. No només és per aquesta raó sinó que també es 
deu a que a l’est i oest del sector fa frontera amb una zona que principalment és d’aparcament lliure i al nord de la zona 
competeix amb la Bossa d’aparca
Mercadona.  
Per últim, cal destacar que el c/ Jaume Jané al ser un carrer sense sortida i amb una renglera d’aparcament de Zona 
Blava i una altre de C/D fa que la convivència sig
endarrere o donar la volta i aquest fet molts cops no és senzill.
Característiques dels aparcaments 

Nº Places ZB 263 

Nº Places C/D 388 
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Sector 1 de la nova Zona Blava conformat per la Platja de Calafell (Sector 1 i 
2), ampliació del nombre de places de C/D 

Platja de Calafell Zona1 (Sector 1) i Platja de Calafell Zona 2 (Sector 2) 

   Lliure          

    Zona Blava 

  PMR 

 Reservat 

Motos 

En aquesta actuació es delimita un nou sector de la Zona Regulada unint el sector de la Platja de Calafell, zona 1 
(Sector 1) amb part del sector de la Platja de Calafell, Zona2 (Sector2) per tal d’agrupar aquells aparcaments que 

es necessitats i característiques similars i per tant es poden tractar de forma 

Per tal d’aconseguir una ocupació major dels aparcaments, es potenciaran aquelles zones que actualment tenen un 
eva proximitat a la zona comercial convivint al mateix temps amb els aparcaments de C/D. Al 

Mossèn Jaume Soler i el c/Rafael Casanova s’augmentaran el nombre d’aparcaments de 
Zona Blava eliminant les places de C/D però per facilitar el desplaçament dels vehicles de C/D fins als comerços i 
restauració i també per poder compensar els aparcaments de C/D que s’eliminen a l’Av. Mossèn Jaume Soler i 
Rafael Casanova, s’implantaran aparcaments de C/D al carrer de Sant Antoni i al carrer Jaume

Actual Proposta

Zona Blava 263 places 246 places

388 m 454,7 m 

21 places 25 places 

La Platja de Calafell és una de les zones amb més demanda d’aparcament de Calafell on conviuen diferents tipologies 
d’aparcament per donar servei a les diferents demandes, les principals són les de C/D, la Zona Blava i el
lliures. El fet que la Platja de Calafell tingui una zona peatonal on es concentra el comerç i els restaurants fa que es creï
la necessitat d’aparcar als vehicles de C/D per poder entregar les comandes i també crea la demanda d’aparcament per
vehicles privats en aquelles zones més pròximes al nucli urbà. És per aquesta raó que el major grau de recaptació per 
plaça són en aquelles places situades més al centre de la zona ja que són les més pròximes a la zona comercial i com 

punt d’interès, menys recaptació per plaça s’assoleix. No només és per aquesta raó sinó que també es 
deu a que a l’est i oest del sector fa frontera amb una zona que principalment és d’aparcament lliure i al nord de la zona 
competeix amb la Bossa d’aparcament del Mercat (gratuït), la Bossa del Blanquet i l’aparcament comercial del 

Per últim, cal destacar que el c/ Jaume Jané al ser un carrer sense sortida i amb una renglera d’aparcament de Zona 
Blava i una altre de C/D fa que la convivència sigui més difícil ja que per sortir del carrer els vehicles han de fer marxa 
endarrere o donar la volta i aquest fet molts cops no és senzill. 

dels aparcaments actuals del Sector: 

263 places 

Nivell d’ocupació ZB 
Sector 1 

32% 

Nivell d’ocupació ZB 
Sector 2 

33% 

388  m 
C/ Jaume Jané (64m) 
C/Rafael Casanova (128m) 
C/ d’en Ralet (12m) 

Av. Mossèn Jaume Soler (131m)
C/ Doctor Dachs (13m)
Passeig de Sant Antoni (40m)
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Sector 1 de la nova Zona Blava conformat per la Platja de Calafell (Sector 1 i 

En aquesta actuació es delimita un nou sector de la Zona Regulada unint el sector de la Platja de Calafell, zona 1 
(Sector 1) amb part del sector de la Platja de Calafell, Zona2 (Sector2) per tal d’agrupar aquells aparcaments que 

es necessitats i característiques similars i per tant es poden tractar de forma conjunta per tal d’obtenir una 

Per tal d’aconseguir una ocupació major dels aparcaments, es potenciaran aquelles zones que actualment tenen un 
eva proximitat a la zona comercial convivint al mateix temps amb els aparcaments de C/D. Al 

Mossèn Jaume Soler i el c/Rafael Casanova s’augmentaran el nombre d’aparcaments de 
el desplaçament dels vehicles de C/D fins als comerços i 

restauració i també per poder compensar els aparcaments de C/D que s’eliminen a l’Av. Mossèn Jaume Soler i 
Rafael Casanova, s’implantaran aparcaments de C/D al carrer de Sant Antoni i al carrer Jaume Jané. 

Proposta 

246 places 

 

 

La Platja de Calafell és una de les zones amb més demanda d’aparcament de Calafell on conviuen diferents tipologies 
d’aparcament per donar servei a les diferents demandes, les principals són les de C/D, la Zona Blava i els aparcaments 
lliures. El fet que la Platja de Calafell tingui una zona peatonal on es concentra el comerç i els restaurants fa que es creï 
la necessitat d’aparcar als vehicles de C/D per poder entregar les comandes i també crea la demanda d’aparcament per a 
vehicles privats en aquelles zones més pròximes al nucli urbà. És per aquesta raó que el major grau de recaptació per 
plaça són en aquelles places situades més al centre de la zona ja que són les més pròximes a la zona comercial i com 

punt d’interès, menys recaptació per plaça s’assoleix. No només és per aquesta raó sinó que també es 
deu a que a l’est i oest del sector fa frontera amb una zona que principalment és d’aparcament lliure i al nord de la zona 

ment del Mercat (gratuït), la Bossa del Blanquet i l’aparcament comercial del 

Per últim, cal destacar que el c/ Jaume Jané al ser un carrer sense sortida i amb una renglera d’aparcament de Zona 
ui més difícil ja que per sortir del carrer els vehicles han de fer marxa 

Rotació ZB 
Sector 1 

1,73 

Rotació ZB 
Sector 2 

1,65 

Av. Mossèn Jaume Soler (131m) 
C/ Doctor Dachs (13m) 
Passeig de Sant Antoni (40m) 
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Esquema dels aparcaments actual

CARACTERÍSTIQUES DELS APARCAMENTS PROPOSATS:

 Es planteja eliminar 7 places d’un del trams de ZB del carrer Jaume Jané, per tal de facilitar l’aparcament als vehicles 
de C/D i millorar la convivència amb els veïns del c

Nova tipología 
d’aparcament 

Ø 
CL JAUME JANE, 19

CL JAUME JANE, 1
CL JAUME JANE, 11

 
 La resta d’aparcaments de ZB del carrer Jaume Jané que conformen un total de 18 places (119m) quedaran 

modificades per aparcament de C/D.

Nova tipología 
d’aparcament 

C/D 
CL JAUME JANE, 10
CL JAUME JANE,
CL JAUME JANE, 23

 
 Els 128 metres d’aparcament de C/D del c/Rafael Casanova es modifiquen per 23 places d’aparcament de ZB, en 

total el C/Rafael Casanova tindrà 48 places d’aparcament de ZB.

Nova tipología 
d’aparcament 

ZB 

CL RAFAEL CASANOVA, 3
CL RAFAEL CASANOVA
CL RAFAEL CASANOVA

CL RAFAEL CASANOVA, 2
CL RAFAEL CASANOVA, 4

 
 El Passeig Antoni actualment té un

C/D. Es proposa modificar les 13 places de ZB (83m) per aparcament de C/D, formant un total de 123m.

Nova tipología 
d’aparcament 

C/D PJ SANT ANTONI, 5

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

actuals: 

CARACTERÍSTIQUES DELS APARCAMENTS PROPOSATS: 

Es planteja eliminar 7 places d’un del trams de ZB del carrer Jaume Jané, per tal de facilitar l’aparcament als vehicles 
de C/D i millorar la convivència amb els veïns del c/Jaume Jané en el tram compres entre el nº1 i el nº21. 

Carrer Distribució Places

CL JAUME JANE, 19-21 CORDO 
CL JAUME JANE, 1-5 CORDO 
CL JAUME JANE, 11 CORDO 

ts de ZB del carrer Jaume Jané que conformen un total de 18 places (119m) quedaran 
modificades per aparcament de C/D. 

Carrer Distribució Metr

CL JAUME JANE, 10-16 CORDO 
CL JAUME JANE, 27-29 CORDO 
CL JAUME JANE, 23-25 CORDO 

Els 128 metres d’aparcament de C/D del c/Rafael Casanova es modifiquen per 23 places d’aparcament de ZB, en 
total el C/Rafael Casanova tindrà 48 places d’aparcament de ZB. 

Carrer Distribució Places

CL RAFAEL CASANOVA, 3-7 CORDO 
CL RAFAEL CASANOVA CORDO 
CL RAFAEL CASANOVA CORDO 

CL RAFAEL CASANOVA, 2 CORDO 
CL RAFAEL CASANOVA, 4-6 CORDO 

El Passeig Antoni actualment té una línia d’aparcament conformat per 13 places d’aparcament de ZB i 40metres de 
C/D. Es proposa modificar les 13 places de ZB (83m) per aparcament de C/D, formant un total de 123m.

Carrer Distribució Metr

PJ SANT ANTONI, 5 CORDO 
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Es planteja eliminar 7 places d’un del trams de ZB del carrer Jaume Jané, per tal de facilitar l’aparcament als vehicles 
/Jaume Jané en el tram compres entre el nº1 i el nº21.  

Places 
tipologia 

d’aparcament 
actual 

2 
ZB 4 

1 

ts de ZB del carrer Jaume Jané que conformen un total de 18 places (119m) quedaran 

Metres 
tipologia 

d’aparcament 
actual 

59 
ZB 44 

10 

Els 128 metres d’aparcament de C/D del c/Rafael Casanova es modifiquen per 23 places d’aparcament de ZB, en 

Places 
tipologia 

d’aparcament 
actual 

9 

C/D 
2 
4 
4 
4 

a línia d’aparcament conformat per 13 places d’aparcament de ZB i 40metres de 
C/D. Es proposa modificar les 13 places de ZB (83m) per aparcament de C/D, formant un total de 123m. 

Metres 
tipologia 

d’aparcament 
actual 

83 ZB 
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 Per tal d’equilibrar l’oferta d’aparcament, es modificaran els 39 metres d’aparcament de C/D de l’avinguda Mossèn 

Jaume Soler i passaran a ser 6 places de ZB.

Nova tipología 
d’aparcament 

ZB 
AV MOSSEN JAUME SOLER, 32
AV MOSSEN JAUME SOLER, 32

 
 Una plaça d’aparcament del carrer Jaume Jané quedarà modificada per 4 aparcaments de motos.

Nova tipología 
d’aparcament 

Motos CL JAUME JANE, 23
 

 Les 8 places d’aparcament de ZB de l’oest del C/Igualada es modificaran per 37,67m d’aparcament de CD.

Nova tipología 
d’aparcament 

C/D 
 

Nombre d’aparcaments proposats:

Nº Places ZB 246 places 

Nº Places C/D 454,7 m 

Nº Places de 
motos 

25 places 

Esquema dels aparcaments proposats:

Localització dels parquímetres: 

Al eliminar totes les places de Zona Blava del P
mateix carrer.  
El parquímetre 0101 s’eliminarà ja que no serà necessari perqu
les noves places del carrer Rafael Casanova al costat de la bústia de correus.
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Per tal d’equilibrar l’oferta d’aparcament, es modificaran els 39 metres d’aparcament de C/D de l’avinguda Mossèn 
Jaume Soler i passaran a ser 6 places de ZB. 

Carrer Distribució Places

AV MOSSEN JAUME SOLER, 32 CORDO 
AV MOSSEN JAUME SOLER, 32 CORDO 

Una plaça d’aparcament del carrer Jaume Jané quedarà modificada per 4 aparcaments de motos.

Carrer Distribució Place

CL JAUME JANE, 23-25 BATERIA 

Les 8 places d’aparcament de ZB de l’oest del C/Igualada es modificaran per 37,67m d’aparcament de CD.

Carrer Distribució Places

CL IGUALADA, 3 CORDO 
CL IGUALADA, 1 CORDO 

Nombre d’aparcaments proposats: 

Av Mossèn Jaume Soler (18noves+125 actuals) 
C/ Rafael Casanoves (23 noves) 
C/ Jaume Jané (64m actual + 113m) 
C/ d’en Ralet (12m) 
C/Igualada (37, 7m) 

Av. Mossèn Jaume Soler (92m)
C/ Doctor Dachs (13m)
Passeig de Sant Antoni (40m actuals+83)

C/ Jaume Jané (4places)  C/Rafael Casanova (21places)

dels aparcaments proposats: 

Al eliminar totes les places de Zona Blava del Passeig de Sant Antoni es podria prescindir del parquímetre 0205 situat al 

El parquímetre 0101 s’eliminarà ja que no serà necessari perquè ja no hi ha ZB al carrer Jaume Jané i es desplaçarà fins a 
les noves places del carrer Rafael Casanova al costat de la bústia de correus. 
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Per tal d’equilibrar l’oferta d’aparcament, es modificaran els 39 metres d’aparcament de C/D de l’avinguda Mossèn 

Places 
tipologia 

d’aparcament 
actual 

2 
C/D 

4 

Una plaça d’aparcament del carrer Jaume Jané quedarà modificada per 4 aparcaments de motos. 

Places 
tipologia 

d’aparcament 
actual 

4 ZB 

Les 8 places d’aparcament de ZB de l’oest del C/Igualada es modificaran per 37,67m d’aparcament de CD. 

Places 
tipologia 

d’aparcament 
actual 

5 
ZB 

3 

 

Av. Mossèn Jaume Soler (92m) 
C/ Doctor Dachs (13m) 
Passeig de Sant Antoni (40m actuals+83) 

C/Rafael Casanova (21places) 

 

de Sant Antoni es podria prescindir del parquímetre 0205 situat al 

rer Jaume Jané i es desplaçarà fins a 
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Actuació 6.B. Sector 2 de la nova Zona Blava conformat per Segur de Calafell (Sector 3), 
es manté a ZB de la Ronda Universitat al tram més pròxim de la Cta. Barcelona.

 

Zona d’actuació: 

Segur de Calafell (Sector 3) 

Aparcaments afectats: 

   Finques privades 

   Port Segur de Calafell 

  Bosses d’aparcament 

  C/D 

 Autobús 

Descripció de l’actuació: 

Modificació del nº de places: 
 
 
 
 

 
 Homogeneïtzar l’ús dels diferents aparcaments de la Zona Blava de Segur de Calafell, modificant la tipologia 

d’aparcament en diversos carrers de la zon
de ZB. 

 

Zona Blava

Lliure 

Característiques dels aparcaments actuals del Sec

Actualment els aparcaments de la ZB de Segur de Calafell (Sector 3) tenen els nivells d’ocupació més baixos dels 4 
sectors de ZB de Calafell. Principalment el c/ Pablo Neruda i el nord de la Ronda Universitat són els carrers amb menys 
ocupació fet que es produeix perquè són els aparcaments menys pròxims als comerços i també per la quantitat 
d’aparcaments sense regular que es troben pròxims (bossa d’aparcament de la carretera de Barcelona i els aparcaments 
lliures). L’Avinguda Catalunya al ser el carre
l’aparcament sigui superior a altres carrers del Sector. Per tant, cal remarcar que els aparcaments com més al nord
estan situats menys ús tenen. 

Característiques bàsiques dels apa

Nº Places ZB 120 places

Nº Places lliures            28 places
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Actuació 6.B. Sector 2 de la nova Zona Blava conformat per Segur de Calafell (Sector 3), 
da Universitat al tram més pròxim de la Cta. Barcelona.

  Lliure          

   Zona Blava 

  PMR 

 Reservat 

 

erents aparcaments de la Zona Blava de Segur de Calafell, modificant la tipologia 
d’aparcament en diversos carrers de la zon,a transformar-los en ZB alguns dels que eren lliures, i en lliures alguns 

Actual Proposta

Zona Blava 120 places 127 places

28 places 21 places 

Característiques dels aparcaments actuals del Sector: 

Actualment els aparcaments de la ZB de Segur de Calafell (Sector 3) tenen els nivells d’ocupació més baixos dels 4 
sectors de ZB de Calafell. Principalment el c/ Pablo Neruda i el nord de la Ronda Universitat són els carrers amb menys 

e es produeix perquè són els aparcaments menys pròxims als comerços i també per la quantitat 
d’aparcaments sense regular que es troben pròxims (bossa d’aparcament de la carretera de Barcelona i els aparcaments 
lliures). L’Avinguda Catalunya al ser el carrer vertebrador per connectar l’estació amb altres zones fa que l’ús de 
l’aparcament sigui superior a altres carrers del Sector. Per tant, cal remarcar que els aparcaments com més al nord

Característiques bàsiques dels aparcaments afectats de la zona: 

120 places Nivell d’ocupació ZB 19% 

28 places Cr Barcelona (28 places) 
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Actuació 6.B. Sector 2 de la nova Zona Blava conformat per Segur de Calafell (Sector 3), 
da Universitat al tram més pròxim de la Cta. Barcelona. 

erents aparcaments de la Zona Blava de Segur de Calafell, modificant la tipologia 
los en ZB alguns dels que eren lliures, i en lliures alguns 

Proposta 

127 places 

 

Actualment els aparcaments de la ZB de Segur de Calafell (Sector 3) tenen els nivells d’ocupació més baixos dels 4 
sectors de ZB de Calafell. Principalment el c/ Pablo Neruda i el nord de la Ronda Universitat són els carrers amb menys 

e es produeix perquè són els aparcaments menys pròxims als comerços i també per la quantitat 
d’aparcaments sense regular que es troben pròxims (bossa d’aparcament de la carretera de Barcelona i els aparcaments 

r vertebrador per connectar l’estació amb altres zones fa que l’ús de 
l’aparcament sigui superior a altres carrers del Sector. Per tant, cal remarcar que els aparcaments com més al nord-oest 

Rotació ZB 1,34 
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Esquema dels aparcaments actual

CARACTERÍSTIQUES DELS APARCAMENTS PROPOSATS:

 S’integraran com a Zona Blava de Segur d
Barcelona  i passaran a ser regula
Nova tipología 
d’aparcament 

ZB 

CTRA BARCELON

CTRA BARCELONA, 96

CTRA BARCELONA, 

CTRA BARCELONA, 93

CTRA BARCELONA, 95

CTRA BARCELONA, 116
 

 Un tram dels aparcaments de ZB de
modificaran tots els aparcaments de la 
ZB de les quals 8 passen a ser lliures i al carrer de la Ronda Universitat 13 places, per tant en total es convertiran
21 places de ZB en aparcament lliure. 
 
Nova tipología 
d’aparcament 

LLIURE 

CL PABLO NERUDA, 2

CL PABLO NERUDA, 2

CL PABLO NERUDA, 10
RD UNIVERSITAT, 10

RD UNIVERSITAT, 12
RD UNIVERSITAT, 14
RD UNIVERSITAT, 18
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actuals: 

CARACTERÍSTIQUES DELS APARCAMENTS PROPOSATS: 

raran com a Zona Blava de Segur de Calafell les 28 places d’aparcament lliures de la Carretera de 
i passaran a ser regulades com a Zona Blava.  

Carrer distribució places

CTRA BARCELONA, 90 CORDO 2

CTRA BARCELONA, 96 CORDO 3

CTRA BARCELONA, 100 CORDO 5

CTRA BARCELONA, 93-95 CORDO 7

CTRA BARCELONA, 95-97 CORDO 4

CTRA BARCELONA, 116-122 CORDO 7

aparcaments de ZB del c/ Pablo Neruda es modificarà per aparcaments lliure
modificaran tots els aparcaments de la Ronda Universitat. Al C/ Pablo Neruda actualment hi havia 30 places de 
ZB de les quals 8 passen a ser lliures i al carrer de la Ronda Universitat 13 places, per tant en total es convertiran
21 places de ZB en aparcament lliure.  

Carrer distribució places

CL PABLO NERUDA, 2-6 CORDO 3

CL PABLO NERUDA, 2-6 CORDO 3

CL PABLO NERUDA, 10 CORDO 2
RD UNIVERSITAT, 10 CORDO 1

RD UNIVERSITAT, 12-14 CORDO 3
RD UNIVERSITAT, 14-16 CORDO 5
RD UNIVERSITAT, 18-20 CORDO 4
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lliures de la Carretera de 

places 
Antiga tipologia 
d’aparcament 

2 

LLIURE 

3 

5 

7 

4 

7 

arcaments lliure i també es 
. Al C/ Pablo Neruda actualment hi havia 30 places de 

ZB de les quals 8 passen a ser lliures i al carrer de la Ronda Universitat 13 places, per tant en total es convertiran 

places 
Antiga tipologia 
d’aparcament 

3 

ZB 

3 

2 
1 
3 
5 
4 
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Nombre d’aparcaments proposats:

Nº Places ZB 127 

Nº Places lliures 21 places

Esquema dels aparcaments proposats:

Localització dels parquímetres: 

Dels 7 parquímetres que hi ha actualment al sector, s’eliminaran 2 (0303 i 0307) i s’afagira dos 
0707) que estaran situats a la Carretera de Barcelona.

Senyalització vertical del 
parquímetre: Cada parquímetre 
haurà d’anar acompanyat d’una 

Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafell 

Nombre d’aparcaments proposats: 

 places 
Cr Barcelona (20 actuals +28) 
Pç Mediterrani  (20 actuals) 

places 
c/Pablo Neruda (8)

Ronda Universitat (19

dels aparcaments proposats: 

Dels 7 parquímetres que hi ha actualment al sector, s’eliminaran 2 (0303 i 0307) i s’afagira dos 
0707) que estaran situats a la Carretera de Barcelona. 

Senyalització vertical del 
Cada parquímetre 

haurà d’anar acompanyat d’una 

Senyalització vertical d’inici de ZB: 
S’instal.larán 4 senyals d’inici de ZB 
per informar de la regulació. El senyal 

Senyalització vertical 
de ZB: S’instal.larán 
inalizació de ZB per informar a 
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Av Catalunya (31 actuals) 
c/Pablo Neruda (22) 

c/Pablo Neruda (8) 
Ronda Universitat (19) 

 

Dels 7 parquímetres que hi ha actualment al sector, s’eliminaran 2 (0303 i 0307) i s’afagira dos parquímetres (0303 i 

 
Senyalització vertical de finalització 

: S’instal.larán 4 senyals de 
inalizació de ZB per informar a 
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senyalització vertical que haurà de 
mostrar un pictograma de pagament, 
en ambdós costats, i s’haurà de situar 
a una alçada de 2.20 m per damunt 
del parquímetre. El senyal haurà de 
ser d’alumini de 73 cm x 66 cm. El
suport del senyal ha de ser de 60 mm 
de diàmetre, en alumini o hacer 
galvanitzat. En total a la zona 
s’instalaràn 2 senyals en cada un dels 
nous parquímetres (0308 i 0309). 
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haurà de 
mostrar un pictograma de pagament, 

i s’haurà de situar 
a una alçada de 2.20 m per damunt 

parquímetre. El senyal haurà de 
ser d’alumini de 73 cm x 66 cm. El 
suport del senyal ha de ser de 60 mm 

hacer 
. En total a la zona 

un dels 

haurà de ser d’alumini de 60 cm x 90 
cm, en què constarà el senyal R-309 i 
amb la inscripció: “Zona 
d’estacionament limitat” i els horaris. 
El suport del senyal ha de ser de 60 
mm de diàmetre, en alumini o acer 
galvanitzat. 
 

 

l’usuari.El senya
d’alumini de 60 cm x 90 cm. El 
suport del senyal ha de ser de 60 mm 
de diàmetre, en alumini o acer 
galvanitzat.
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l’usuari.El senyal haurà de ser 
d’alumini de 60 cm x 90 cm. El 
suport del senyal ha de ser de 60 mm 
de diàmetre, en alumini o acer 
galvanitzat. 
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Actuació 7: Zona taronja conformada pel Passeig Marítim (Sector4) i part de la Pl
de Calafell (Sector 2) 

 

Zona d’actuació: 

Platja de Calafell Zona 2 (Sector 2) i el Passeig Marítim (Sector 4)

Aparcaments afectats: 

   Finques privades 

  Port Segur de Calafell 

  Bosses d’aparcament 

  C/D 

 Autobús 

Descripció de l’actuació: 

Modificació del nº de places: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 S’ha delimitat una nova zona regulada anomenada Zona Taronja qu
els seus aparcaments. Normalment és un sector que els mesos d’hivern no té una gran demanda d’aparcament i 
en canvi els mesos d’estiu requereixen d’una regulació per obtenir una major rotació dels aparcaments. P
la nova Zona Taronja només regularà els ap
aparcaments lliures.  

 Homogeneïtzar l’ús dels aparcaments, modificant l’actual zona lliure i transformant
Taronja. 

 Transformació de l’aparcament del Port de Segur de Calafell en aparcament de Zona Taronja, adquirint les 
mateixes característiques que la Zona Taronja.

 

Zona Blava / 
Zona Taronja

Lliure 

C/D 
Port de Segur de 
Calafell 

Característiques dels aparcaments actuals del Sector:

Actualment l’ús de la Zona Blava del Passe
baix, sent d’un 8%, principalment s’utilitza per anar a la platja els mesos d’estiu. Aquesta baixa ocupació es deu al 
gran nombre d’aparcaments lliures (2.282) que conviuen a la mateixa z
és 4 cops superior a la tarifa de resident i el màxim temps permès per tiquet és de 3 hores fet que encara emfatitza 
més la cerca d’aparcament lliure. L’aparcament de ZB també competeix directament amb els mun
que no tenen ZB. L’aparcament del Port de Calafell, que també és un aparcament regulat com la Zona Blava del 
Passeig Marítim, assoleix també nivells d’ocupació baixos tot i que les tarifes són més econòmiques que la Zona 
Blava.  

Característiques bàsiques dels aparcaments afectats de la zona:

Nº Places ZB 
904 places (estiu)

105 places (hivern) 

Nº Places lliures  
2.34

3.140 places (hivern)  

Nº Places C/D 322, 5 m

Nº Places Port de Calafell 238 pl
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7: Zona taronja conformada pel Passeig Marítim (Sector4) i part de la Pl

Platja de Calafell Zona 2 (Sector 2) i el Passeig Marítim (Sector 4) 

  Lliure          

   Zona Blava 

  PMR 

 Reservat 

 

S’ha delimitat una nova zona regulada anomenada Zona Taronja que té les mateixes necessitats i objectius en 
els seus aparcaments. Normalment és un sector que els mesos d’hivern no té una gran demanda d’aparcament i 
en canvi els mesos d’estiu requereixen d’una regulació per obtenir una major rotació dels aparcaments. P
la nova Zona Taronja només regularà els aparcaments els mesos d’estiu (juliol i agost), la resta de mesos seran 

Homogeneïtzar l’ús dels aparcaments, modificant l’actual zona lliure i transformant-

Transformació de l’aparcament del Port de Segur de Calafell en aparcament de Zona Taronja, adquirint les 
mateixes característiques que la Zona Taronja. 

Actual Proposta

/ 
Zona Taronja 

904 places (estiu) 
105 places (hivern) 

3.449 (estiu) 
0 (hivern) 

2.340 places (estiu) 
3.140 places (hivern)   

27 (estiu) 
3.476 (hivern)

322,5m 425,5 m 
Port de Segur de 

238 places 
0 (estiu) 

0 (hivern) 

Característiques dels aparcaments actuals del Sector: 

Actualment l’ús de la Zona Blava del Passeig Marítim sector (4), que funciona només en temporada alta, és molt 
baix, sent d’un 8%, principalment s’utilitza per anar a la platja els mesos d’estiu. Aquesta baixa ocupació es deu al 
gran nombre d’aparcaments lliures (2.282) que conviuen a la mateixa zona. La tarifa de no resident de la Zona Blava 
és 4 cops superior a la tarifa de resident i el màxim temps permès per tiquet és de 3 hores fet que encara emfatitza 
més la cerca d’aparcament lliure. L’aparcament de ZB també competeix directament amb els mun
que no tenen ZB. L’aparcament del Port de Calafell, que també és un aparcament regulat com la Zona Blava del 
Passeig Marítim, assoleix també nivells d’ocupació baixos tot i que les tarifes són més econòmiques que la Zona 

erístiques bàsiques dels aparcaments afectats de la zona: 

904 places (estiu) 
105 places (hivern)  

Nivell d’ocupació ZB 
Sector 2 

33% 

Nivell d’ocupació ZB 
Sector 4 

8% 

2.340 places (estiu) 
3.140 places (hivern)   

Nivell d’ocupació 85-100% 

322, 5 m 
C/ Angel Guimerà (7m) 
Av. Mossèn Jaume Soler (36m) 
C/ Vilamar (12m) 

C/Pintor Mir (41m) 
Rb. Costa Daurada (19m)
Sector 4 (207,5m)

238 places  
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7: Zona taronja conformada pel Passeig Marítim (Sector4) i part de la Platja 

 

 

e té les mateixes necessitats i objectius en 
els seus aparcaments. Normalment és un sector que els mesos d’hivern no té una gran demanda d’aparcament i 
en canvi els mesos d’estiu requereixen d’una regulació per obtenir una major rotació dels aparcaments. Per tant, 

liol i agost), la resta de mesos seran 

-la en aparcaments de Zona 

Transformació de l’aparcament del Port de Segur de Calafell en aparcament de Zona Taronja, adquirint les 

Proposta 

 

3.476 (hivern) 

ig Marítim sector (4), que funciona només en temporada alta, és molt 
baix, sent d’un 8%, principalment s’utilitza per anar a la platja els mesos d’estiu. Aquesta baixa ocupació es deu al 

ona. La tarifa de no resident de la Zona Blava 
és 4 cops superior a la tarifa de resident i el màxim temps permès per tiquet és de 3 hores fet que encara emfatitza 
més la cerca d’aparcament lliure. L’aparcament de ZB també competeix directament amb els municipis de l’entorn, 
que no tenen ZB. L’aparcament del Port de Calafell, que també és un aparcament regulat com la Zona Blava del 
Passeig Marítim, assoleix també nivells d’ocupació baixos tot i que les tarifes són més econòmiques que la Zona 

Rotació ZB 
Sector 2 

1,65 

Rotació ZB 
Sector 4 

0,41 

100%  

C/Pintor Mir (41m)  
Rb. Costa Daurada (19m) 
Sector 4 (207,5m) 
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Esquema dels aparcaments actual

Estiu: 

Hivern: 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS APARCAMENTS PROPOSATS

 Les 8 places d’aparcament de Zona Blava del c/ Angel Guimerà quedaran modificades per 43,5m d’aparcament 
de C/D per tal de facilitar la c
Guimerà i Vilamar.  

Nova tipología 
d’aparcament 

C/D 

CL ANGEL GUIMERA, 17
CL ANGEL GUIMERA, 
CL ANGEL GUIMERA, 21

CL ANGEL GUIMERA, 29
 
 Els aparcaments lliures del c/Pintor Mir (entre avinguda Mossèn Jaume Soler i C/Vilamar) que conformen un 

total 11 places (71,5m) es modificaran per aparcaments de C/D pe

Nova tipología 
d’aparcament 

C/D 

CL PINTOR MIR, S/N
CL PINTOR MIR, S/N
CL PINTOR MIR, 9
CL PINTOR MI

CL PINTOR MIR, 14
 
 La plaça d’aparcament de ZB del tram de carrer d’Àngel Guimerà amb el Passeig Maritim quedarà modificada 

per una plaça per a persones amb mobilitat reduïda.
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actuals: 

CARACTERÍSTIQUES DELS APARCAMENTS PROPOSATS A L’ESTIU

Les 8 places d’aparcament de Zona Blava del c/ Angel Guimerà quedaran modificades per 43,5m d’aparcament 
de C/D per tal de facilitar la càrrega i descàrrega de la mercaderia als comerços i restaurants del carrer Àngel 

Carrer distribució metres

CL ANGEL GUIMERA, 17-19 CORDO 17,5
CL ANGEL GUIMERA, 21-27 CORDO 10 
CL ANGEL GUIMERA, 21-27 CORDO 6 

CL ANGEL GUIMERA, 29 CORDO 10 

Els aparcaments lliures del c/Pintor Mir (entre avinguda Mossèn Jaume Soler i C/Vilamar) que conformen un 
) es modificaran per aparcaments de C/D per tal de millorar el trànsit de vehicles de C/D.

Carrer distribució metres

CL PINTOR MIR, S/N CORDO 14,5
CL PINTOR MIR, S/N CORDO 23,5
CL PINTOR MIR, 9-13 CORDO 11,5
CL PINTOR MIR, 9-15 CORDO 7 

CL PINTOR MIR, 14-16 CORDO 15 

La plaça d’aparcament de ZB del tram de carrer d’Àngel Guimerà amb el Passeig Maritim quedarà modificada 
per una plaça per a persones amb mobilitat reduïda. 
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A L’ESTIU: 

Les 8 places d’aparcament de Zona Blava del c/ Angel Guimerà quedaran modificades per 43,5m d’aparcament 
àrrega i descàrrega de la mercaderia als comerços i restaurants del carrer Àngel 

metres 
tipologia 

d’aparcament 
actual 

17,5 

Zona Blava 
 

 
 

Els aparcaments lliures del c/Pintor Mir (entre avinguda Mossèn Jaume Soler i C/Vilamar) que conformen un 
r tal de millorar el trànsit de vehicles de C/D. 

metres 
tipologia 

d’aparcament 
actual 

14,5 

Lliure 
23,5 
11,5 

 
 

La plaça d’aparcament de ZB del tram de carrer d’Àngel Guimerà amb el Passeig Maritim quedarà modificada 
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Nova tipología 
d’aparcament 

PMR CL ANGEL GUIMERA, 5
 
 A l’Avinguda Mossèn Jaume Soler hi ha dos trams de C/D de 18m cada un, aquets dos trams juntament amb un 

tram de C/D de 12m del c/Pintor Mir es modificaran per 8 palces d’aparca

Nova tipología 
d’aparcament 

Zona Taronja 
CL PINTOR MIR, 15

AV MOSSEN JAUME SOLER, 41
AV MOSSEN JAUME SOLER, 40

 
 La resta dels aparcaments l

Nova tipología 
d’aparcament 

Zona Taronja 

CL PINTOR MIR, 5
CL PINTOR MIR, 14

CL VILAMAR, 74
CL VILAMAR, 74

CL VILAMAR, 80
CL PINTOR MIR, 7

RB COSTA DAURADA, 16
RB COSTA DAURADA, 20

CL VILAMAR, 103B
 
 Tots els aparcaments lliures del Passeig Marítim (Secto

Taronja per tal d’homogeneïtzar l’ús dels aparcaments i regular l’ocupació actual per tal d’obtenir una major 
rotació els mesos de temporada alta. 
Mossen Jaume Soler, el Passeig 
2.282 places, s’integraran en la Zona Taronja i per tant
Duero tot i fer de límit es mant

 També es convertiran en aparcaments de Zona 

Nombre d’aparcaments proposats:

Nº Places Zona Taronja 

Nº Places C/D 
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Carrer distribució places

CL ANGEL GUIMERA, 5-7 CORDO 1 

A l’Avinguda Mossèn Jaume Soler hi ha dos trams de C/D de 18m cada un, aquets dos trams juntament amb un 
tram de C/D de 12m del c/Pintor Mir es modificaran per 8 palces d’aparcament de Zona Taronja.

Carrer distribució places

CL PINTOR MIR, 15 CORDO 2 
AV MOSSEN JAUME SOLER, 41-43 CORDO 3 

AV MOSSEN JAUME SOLER, 40 CORDO 3 

La resta dels aparcaments lliures de l’oest del sector (es modificaran per 53 places de Zona Taronja.

Carrer distribució places

CL PINTOR MIR, 5-7 CORDO 4 
CL PINTOR MIR, 14-16 CORDO 2 

CL VILAMAR, 74-78 CORDO 3 
CL VILAMAR, 74-78 CORDO 2 

CL VILAMAR, 80 CORDO 12 
CL PINTOR MIR, 7 CORDO 2 

RB COSTA DAURADA, 16-20 CORDO 4 
RB COSTA DAURADA, 20-30 CORDO 8 

CL VILAMAR, 103B-105 CORDO 16 

del Passeig Marítim (Sector 4) es convertiran en aparcaments de Zona 
per tal d’homogeneïtzar l’ús dels aparcaments i regular l’ocupació actual per tal d’obtenir una major 

rotació els mesos de temporada alta. Els nous aparcaments, que estan al sector 4, delimitats per l’Avin
Jaume Soler, el Passeig Marítim, el carrer del Duero i el carrer Manuel Benet Ortiz formant un total de 

2.282 places, s’integraran en la Zona Taronja i per tant només funcionaran en temporada alta
Duero tot i fer de límit es mantindran com a aparcament lliure. 

convertiran en aparcaments de Zona Taronja els 238 aparcaments del Port de Calafell

Nombre d’aparcaments proposats: 

3.458 (estiu) 
0 (hivern) 

Nº Places lliures 

425,5 m Nº Places del Port de Calafell
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places 
tipologia 

d’aparcament 
actual 

 ZB 

A l’Avinguda Mossèn Jaume Soler hi ha dos trams de C/D de 18m cada un, aquets dos trams juntament amb un 
ment de Zona Taronja. 

places 
tipologia 

d’aparcament 
actual 

 
C/D  

 

liures de l’oest del sector (es modificaran per 53 places de Zona Taronja. 

places 
tipologia 

d’aparcament 
actual 

 

Lliure 

 
 
 
 

 
 
 
 

en aparcaments de Zona 
per tal d’homogeneïtzar l’ús dels aparcaments i regular l’ocupació actual per tal d’obtenir una major 

Els nous aparcaments, que estan al sector 4, delimitats per l’Avinguda 
, el carrer del Duero i el carrer Manuel Benet Ortiz formant un total de 

naran en temporada alta. El carrer del 

aparcaments del Port de Calafell. 

27 (estiu) 
3.485 (hivern) 

Port de Calafell 
0 (estiu) 

0 (hivern) 
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Esquema dels aparcaments proposats

Estiu: 

Hivern: 

Localització dels parquímetres: 

En total s’instal.laran aproximadament 60 parquímetres (0208,0209 i 0425
parquímetres actuals (0207, 0204,0401
possiblement aquest es pot utilitzar en el punt 0208 ja que es un parquímetre de model nou.

Senyalització vertical del parquímetre: 
Cada parquímetre haurà d’anar acompanyat 
d’una senyalització vertical que haurà de 
mostrar un pictograma de pagament, en 
ambdós costats, i s’haurà de situar a una 
alçada de 2.20 m per damunt del
parquímetre. El senyal haurà de ser 
d’alumini de 73 cm x 66 cm. El suport del 
senyal ha de ser de 60 mm de diàmetre, en 
alumini o hacer galvanitzat. En total 
s’instalaràn 58 senyals en cada un dels nous 
parquímetres. 
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Esquema dels aparcaments proposats: 

En total s’instal.laran aproximadament 60 parquímetres (0208,0209 i 0425-0482) en tota la no
parquímetres actuals (0207, 0204,0401-0424) no es modificaran. Només s’eliminarà el parquímetre 0206, 
possiblement aquest es pot utilitzar en el punt 0208 ja que es un parquímetre de model nou.

Senyalització vertical del parquímetre: 
arquímetre haurà d’anar acompanyat 

haurà de 
mostrar un pictograma de pagament, en 

costats, i s’haurà de situar a una 
alçada de 2.20 m per damunt del 
parquímetre. El senyal haurà de ser 

suport del 
senyal ha de ser de 60 mm de diàmetre, en 

. En total 
s’instalaràn 58 senyals en cada un dels nous 

Senyalització vertical d’inici de ZB: 
S’instal.larán 3 senyals d’inici de ZB 
per informar de la regulació. El senyal 
haurà de ser d’alumini de 60 cm x 90 
cm, en què constarà el senyal R-309 i 
amb la inscripció: “Zona 
d’estacionament limitat” i els 
horaris. El suport del senyal ha de ser 
de 60 mm de diàmetre, en alumini o 
acer galvanitzat. 

Senyalització ve
finalització de ZB
S’instal.larán 3 senyals de 
finalizació de ZB per 
informar a l’usuari.El 
senyal haurà de ser 
d’alumini de 60 cm x 90 
cm. El suport del senyal ha 
de ser de 60 mm de 
diàmetre, en alumini o acer 
galvanitzat. 
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0482) en tota la nova zona. Els 
0424) no es modificaran. Només s’eliminarà el parquímetre 0206, 

possiblement aquest es pot utilitzar en el punt 0208 ja que es un parquímetre de model nou. 

Senyalització vertical de 
finalització de ZB: 
S’instal.larán 3 senyals de 
finalizació de ZB per 
informar a l’usuari.El 
senyal haurà de ser 
d’alumini de 60 cm x 90 
cm. El suport del senyal ha 
de ser de 60 mm de 
diàmetre, en alumini o acer 
galvanitzat.  
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Actuació 8: Regulació de les Bosses d’aparcament 
 

Zona d’actuació: 

Bossa d’aparcament del Mercat i Bossa d’aparcament del Blanquet

Aparcaments afectats: 

     Finques privades 

   Port Segur de Calafell 

   Bosses d’aparcament 

  C/D 

 Autobús 

Descripció de l’actuació: 

Homogeneïtzar l’ús dels diferents aparcaments que conviuen a la Platja de Calafell i Calafell Residencial, mitjançant el 
pagament per ús de les bosses.  

Característiques dels aparcaments 

Característiques bàsiques dels aparcaments afectats de la zona:

Nº Places en Bosses  

CARACTERÍSTIQUES DELS APAR

 Les dues bosses d’aparcament quedaran regulades mitjançant barreres que
 La bossa d’aparcament del Mercat
 Els residents disposaran de l’aparcament de forma gratuïta de tal manera que les barreres amb reconeixement de 

matrícula (tecnologia OCR) permetran 
 A les tres entrades de la Bossa 

En el cas de la Bossa del Mercat només serà 
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8: Regulació de les Bosses d’aparcament  

Bossa d’aparcament del Mercat i Bossa d’aparcament del Blanquet 

  Lliure         

   Zona Blava

  PMR 

 Reservat 

 

Homogeneïtzar l’ús dels diferents aparcaments que conviuen a la Platja de Calafell i Calafell Residencial, mitjançant el 

dels aparcaments actuals del Sector: 

Característiques bàsiques dels aparcaments afectats de la zona: 

695 
Aparcament del Mercat (339)     Bossa Molí Blanquet 
(356) 

CARACTERÍSTIQUES DELS APARCAMENTS PROPOSATS: 

Les dues bosses d’aparcament quedaran regulades mitjançant barreres que requereixin de validació de
bossa d’aparcament del Mercat i del Molí del Blanquet es regularan anualment les 24 hores del dia.

e l’aparcament de forma gratuïta de tal manera que les barreres amb reconeixement de 
matrícula (tecnologia OCR) permetran l’accés lliure dins de les dues bosses d’aparcament.

 del Blanquet (cta. Estació, c/del Molí i Psg. de la Unió) 
En el cas de la Bossa del Mercat només serà necessària una barrera a l’entrada de la Bossa d’aparcament. 
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Zona Blava 

 

Homogeneïtzar l’ús dels diferents aparcaments que conviuen a la Platja de Calafell i Calafell Residencial, mitjançant el 

 

Aparcament del Mercat (339)     Bossa Molí Blanquet 

requereixin de validació de tiquet. 
es regularan anualment les 24 hores del dia. 

e l’aparcament de forma gratuïta de tal manera que les barreres amb reconeixement de 
lliure dins de les dues bosses d’aparcament. 

la Unió) s’instal·laran barreres . 
una barrera a l’entrada de la Bossa d’aparcament.  
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Esquema dels aparcaments proposats:
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dels aparcaments proposats: 
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Actuació 9: Implantació d’un
millorant la circulació i l’aparcament per aconseguir estalvi energètic
les TIC’s 

 

Zona d’actuació: 

A nivell de tota la Zona Blava , Bosses d’aparcament i Port de Segur de Calafell

Aparcaments afectats: 

   Finques privades 

  Port Segur de Calafell 

  Bosses d’aparcament 

  C/D 

 Autobús 

Descripció de l’actuació: 

Es pretén implantar un sistema de gestió intel·ligent dels aparca
l’aparcament a l’usuari i també la gestió de l’aparcament al municipi.  
L’ajuntament de Calafell crearà un espai a la seva pàgina web per informar de la normativa de les diferents 
tipologies d’aparcament del municipi per tal de facilitar a l’usuari les localitzacions, tarifes, horaris, etc.

Situació actual: 

Actualment els mesos de temporada alta a Calafell s’observa un trànsit produït per la recerca d’aparcament degut a la 
manca d’informació de la oferta en via pública. En l’aparcament de ZB s’observen certes infraccions degudes a 
causa de que el tiquet expira el temps permès. 

PROPOSTA: 

Aprofitar les noves tecnologies que existeixen actualment al mercat TIS (Sistemes intel·ligents de transport) per 
facilitar l’ús de l’aparcament de ZB i minimitzar els problemes d’aparcament mitjançant sistemes que col·laborin en 
l’estalvi econòmic i energètic a partir d’una aplicació mòbil.
 L’usuari podrà cercar a temps real les places d’aparcament disponibles i no serà n

lliure, creant un sistema més sostenible i eficient. 
 Procedirà al pagament més ràpid gràcies a que no serà necessari que es desplaci fins al parquímetre, tampoc 

s’haurà de preocupar de introduir les dades del vehicle ni real
haurà registrat el primer cop, l’aplicació mantindrà l’usuari i el sistema de pagament.

 El sistema permetrà crear una base de dades que desprès podrà ser usada per continuar millorant l’aparcament del 
municipi. 

Crear un apartat de la pàgina web de l’ajuntament de Calafell per tal d’informar als usuaris
disponibles al municipi, la localització, la regulació dels aparcaments, etc. La pàgina com a mínim haurà d’informar 
de la regulació dels aparcaments 
especial.  
 Zona Blava: A la pagina s’haurà de plasmar d’una forma usable, accessible i actualitzada, què és la Zona Blava, 

els objectius, la gestió, els horaris de regu
anul·lar una denúncia, com obtenir l’acreditació de resident, link a la app de pagament i un plànol dels 
aparcaments, entre altre informació que pugui ser d’interès per l’usuari.

En el cas de les Bosses d’aparcament de pagament també s’hauran de definir els mateixos criteris.
Pel que respecta als aparcaments que requereixin de permisos especial (PMR, C/D,...) s’haurà de definir com es pot 
obtenir l’acreditació.  

Calendari d’implantació estimat: 

Es proposa en una primera fase crear un apartat a la pàgina web de l’ajuntament que permeti que l’usuari tingui tota 
la informació disponible de l’aparcament de Calafell. Aquesta proposta hauria de ser la primera a aplicar
d’ajudar als ciutadants a coneixer el nou plà d’aparcament. 
En una segona fase i posteriorment a la modificació dels parquímetres de model antic pels nous, s’implantarà una 
plataforma d’ajuda a l’aparcament i el pagament de les Zones Regulades. 
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’un sistema de gestió intel·ligents dels aparcaments 
aparcament per aconseguir estalvi energètic

Zona Blava , Bosses d’aparcament i Port de Segur de Calafell 

  Lliure          

   Zona Blava 

  PMR 

 Reservat 

 

Es pretén implantar un sistema de gestió intel·ligent dels aparcaments de Zona Blava per tal de facilitar l’ús de 
l’aparcament a l’usuari i també la gestió de l’aparcament al municipi.   
L’ajuntament de Calafell crearà un espai a la seva pàgina web per informar de la normativa de les diferents 

l municipi per tal de facilitar a l’usuari les localitzacions, tarifes, horaris, etc.

Actualment els mesos de temporada alta a Calafell s’observa un trànsit produït per la recerca d’aparcament degut a la 
n via pública. En l’aparcament de ZB s’observen certes infraccions degudes a 

causa de que el tiquet expira el temps permès.  

Aprofitar les noves tecnologies que existeixen actualment al mercat TIS (Sistemes intel·ligents de transport) per 
itar l’ús de l’aparcament de ZB i minimitzar els problemes d’aparcament mitjançant sistemes que col·laborin en 

l’estalvi econòmic i energètic a partir d’una aplicació mòbil. 
’usuari podrà cercar a temps real les places d’aparcament disponibles i no serà necessari que cerqui aparcament 

lliure, creant un sistema més sostenible i eficient.  
pagament més ràpid gràcies a que no serà necessari que es desplaci fins al parquímetre, tampoc 

s’haurà de preocupar de introduir les dades del vehicle ni realitzar el pagament, ja que gràcies a la informació que 
haurà registrat el primer cop, l’aplicació mantindrà l’usuari i el sistema de pagament. 
El sistema permetrà crear una base de dades que desprès podrà ser usada per continuar millorant l’aparcament del 

Crear un apartat de la pàgina web de l’ajuntament de Calafell per tal d’informar als usuaris
la localització, la regulació dels aparcaments, etc. La pàgina com a mínim haurà d’informar 

 de pagament i qualsevol tipologia d’aparcament que requereixi d’un permís 

Zona Blava: A la pagina s’haurà de plasmar d’una forma usable, accessible i actualitzada, què és la Zona Blava, 
els objectius, la gestió, els horaris de regulació, les tarifes (resident, no resident i 
anul·lar una denúncia, com obtenir l’acreditació de resident, link a la app de pagament i un plànol dels 
aparcaments, entre altre informació que pugui ser d’interès per l’usuari. 

cas de les Bosses d’aparcament de pagament també s’hauran de definir els mateixos criteris.
Pel que respecta als aparcaments que requereixin de permisos especial (PMR, C/D,...) s’haurà de definir com es pot 

 

crear un apartat a la pàgina web de l’ajuntament que permeti que l’usuari tingui tota 
la informació disponible de l’aparcament de Calafell. Aquesta proposta hauria de ser la primera a aplicar

s ciutadants a coneixer el nou plà d’aparcament.  
i posteriorment a la modificació dels parquímetres de model antic pels nous, s’implantarà una 

plataforma d’ajuda a l’aparcament i el pagament de les Zones Regulades.  
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ligents dels aparcaments 
aparcament per aconseguir estalvi energètic i aprofitament de 

 

 

ments de Zona Blava per tal de facilitar l’ús de 

L’ajuntament de Calafell crearà un espai a la seva pàgina web per informar de la normativa de les diferents 
l municipi per tal de facilitar a l’usuari les localitzacions, tarifes, horaris, etc. 

Actualment els mesos de temporada alta a Calafell s’observa un trànsit produït per la recerca d’aparcament degut a la 
n via pública. En l’aparcament de ZB s’observen certes infraccions degudes a 

Aprofitar les noves tecnologies que existeixen actualment al mercat TIS (Sistemes intel·ligents de transport) per 
itar l’ús de l’aparcament de ZB i minimitzar els problemes d’aparcament mitjançant sistemes que col·laborin en 

ecessari que cerqui aparcament 

pagament més ràpid gràcies a que no serà necessari que es desplaci fins al parquímetre, tampoc 
itzar el pagament, ja que gràcies a la informació que 

El sistema permetrà crear una base de dades que desprès podrà ser usada per continuar millorant l’aparcament del 

Crear un apartat de la pàgina web de l’ajuntament de Calafell per tal d’informar als usuaris  dels aparcaments 
la localització, la regulació dels aparcaments, etc. La pàgina com a mínim haurà d’informar 

de pagament i qualsevol tipologia d’aparcament que requereixi d’un permís 

Zona Blava: A la pagina s’haurà de plasmar d’una forma usable, accessible i actualitzada, què és la Zona Blava, 
lació, les tarifes (resident, no resident i els diferents sectors), com 

anul·lar una denúncia, com obtenir l’acreditació de resident, link a la app de pagament i un plànol dels 

cas de les Bosses d’aparcament de pagament també s’hauran de definir els mateixos criteris. 
Pel que respecta als aparcaments que requereixin de permisos especial (PMR, C/D,...) s’haurà de definir com es pot 

crear un apartat a la pàgina web de l’ajuntament que permeti que l’usuari tingui tota 
la informació disponible de l’aparcament de Calafell. Aquesta proposta hauria de ser la primera a aplicar-se per tal 

i posteriorment a la modificació dels parquímetres de model antic pels nous, s’implantarà una 



Pla de reordenació de l’aparcament regulat públic en el municipi de Calafel

 

8 Implantació d’un carril bicicleta al Passeig Marítim 

8.1 Xarxa de bicicletes del municipi de Calafell 

La xarxa de carrils bici urbana actualment és 
tipus d’infraestructura d’adequació del v
puntuals que es varen causar al permetre una coexistència de bicicletes i peatons al Passeig Marítim, es va 
prohibir el pas de la bicicleta els mesos d’estiu de 10h del matí a 12h de la nit i pe
disposen del Passeig Marítim per poder desplaçar

Caldria crear de nou una xarxa de carril bici per tal de fomentar la bicicleta com a mitjà de transport urbà i 
també interurbà. La xarxa d'itineraris per a bi
de la resta del municipi i, si s'escau, amb la dels municipis veïns i s'ha de coordinar amb la xarxa d'itineraris 
per a transport públic i col·lectiu. 

8.2 Xarxa de bicicletes dels municipis veïns

La nova xarxa de bicicletes de Calafell ha de preveure una xarxa que quedi connectada amb els municipis 
veïns i per tant que també permeti els desplaçaments interurbans.

8.2.1 Vendrell 

A partir del PMU del Vendrell s’extreu la definició de la
verda, un espai compartit entre vianants i bicicletes i el Passeig Marítim
utilitzats tan per vianants com ciclistes si bé l’horari en què els ciclistes hi poden circular és troba reduït
entre les 01:00h i les 10:00h, una hora més de restricció del que ho fa el Passeig Marítim de Calafell. 
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Implantació d’un carril bicicleta al Passeig Marítim 

Xarxa de bicicletes del municipi de Calafell  

La xarxa de carrils bici urbana actualment és pràcticament inexistent ja que a simple vista no e
tipus d’infraestructura d’adequació del viari a aquest tipus de desplaçaments
puntuals que es varen causar al permetre una coexistència de bicicletes i peatons al Passeig Marítim, es va 
prohibir el pas de la bicicleta els mesos d’estiu de 10h del matí a 12h de la nit i pe
disposen del Passeig Marítim per poder desplaçar-se els mesos d’estiu. 

Caldria crear de nou una xarxa de carril bici per tal de fomentar la bicicleta com a mitjà de transport urbà i 
La xarxa d'itineraris per a bicicletes s'ha de preveure connectada amb la xarxa de bicicletes 

de la resta del municipi i, si s'escau, amb la dels municipis veïns i s'ha de coordinar amb la xarxa d'itineraris 
 

Xarxa de bicicletes dels municipis veïns 

La nova xarxa de bicicletes de Calafell ha de preveure una xarxa que quedi connectada amb els municipis 
veïns i per tant que també permeti els desplaçaments interurbans.  

A partir del PMU del Vendrell s’extreu la definició de la xarxa ciclista formada per un carril bici, una via 
, un espai compartit entre vianants i bicicletes i el Passeig Marítim. Els Passeigs Marítims 

utilitzats tan per vianants com ciclistes si bé l’horari en què els ciclistes hi poden circular és troba reduït
entre les 01:00h i les 10:00h, una hora més de restricció del que ho fa el Passeig Marítim de Calafell. 

Figura 55. Xarxa ciclista del Vendrell 

Font: PMU Vendrell 
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Implantació d’un carril bicicleta al Passeig Marítim  

inexistent ja que a simple vista no existeix cap 
iari a aquest tipus de desplaçaments. Després dels conflictes 

puntuals que es varen causar al permetre una coexistència de bicicletes i peatons al Passeig Marítim, es va 
prohibir el pas de la bicicleta els mesos d’estiu de 10h del matí a 12h de la nit i per tant els ciclistes ja no 

Caldria crear de nou una xarxa de carril bici per tal de fomentar la bicicleta com a mitjà de transport urbà i 
cicletes s'ha de preveure connectada amb la xarxa de bicicletes 

de la resta del municipi i, si s'escau, amb la dels municipis veïns i s'ha de coordinar amb la xarxa d'itineraris 

La nova xarxa de bicicletes de Calafell ha de preveure una xarxa que quedi connectada amb els municipis 

mada per un carril bici, una via 
. Els Passeigs Marítims poden ser 

utilitzats tan per vianants com ciclistes si bé l’horari en què els ciclistes hi poden circular és troba reduït 
entre les 01:00h i les 10:00h, una hora més de restricció del que ho fa el Passeig Marítim de Calafell.  
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8.2.2 Cunit 

El Ministeri de Medi Ambient va aprovar el projecte d’adeq
Cunit, que es troba en fase de licitació, pel que es preveu la millora integral del passeig marítim, entre les 
quals es contempla la urbanització del tram faltant del passeig marítim, substitució del mobilia
senyalització, l’enllumenat, la construcció d’un carril bici a tot el front marítim i la millora dels espais verds al 
voltant del passeig marítim. 

8.3 Alternatives per la implantació d’un carril bici al Passeig Marítim

8.3.1 Alternativa A- Carril bici al co

A l’alternativa A, es proposa un carril bici de doble sentit situat al costat mar dels carrils de 
secció quedaria estructurada de la següent forma: el Passeig Marítim, un carril 
circulació de 1,9m en total, una petita distància de seguretat de 0,3m per tal d’evitar que al aparcar els 
cotxes puguin tindre una col·lisió
d’aparcament de Zona Taronja que ajudaria a 
carrils de circulació. Annexa a l’aparcament es mantindrien els dos carrils de circulació amb les mateixes 
distàncies i l’acera del costat muntanya també.

Per tant a l’alternativa A es mod
al costat mar i la distància de seguretat, fent un total de 2,20m. 
permet que el carril de bicicletes sigui força continuo evitant l’enc
bicicletes, en l’únic cas que deixa de ser continuo es en les interseccions amb els vianants que volen 
accedir al Passeig Marítim. 

Figura 56. Proposta secció transversal del Passeig Marítim amb un carril bi

L’afectació de l’implantació de l’alternativa A seria per tant en la disminució dels aparcaments ja que 
s’eliminarien 371 aparcaments del costat muntanya de la Zona Taronja.

8.3.2 Alternativa B- Carril bici al costat m

A l’alternativa B, es proposa un carril bici de doble sentit situat al costat muntanya dels carrils de circulació. 
La secció quedaria estructurada de la següent forma: el Passeig Marítim, els dos carrils de ci
les mateixes distàncies que hi ha actualment i una franja d’aparcament de Zona Taronja que ajudaria a 
reforçar la seguretat del carril bici al segregar el carril bici dels carrils de circulació.  Posteriorment hi hauria
una petita distància de seguretat de 0,3m per tal d’evitar que al aparcar els cotxes puguin tindre una col·lisió 
amb algun ciclista al obrir la porta, etc. Annexa a la distància de seguretat hi hauria un carril bici de doble 
sentit de circulació de 1,9m en total i posteriorment 

Per tant a l’alternativa B es modificaria l’aparcament del costat mar pel doble carril de bicicletes situat al 
costat muntanya i la distància de seguretat, fent un total de 2,20m. 
diferència de l’alternativa A és molt menys segura per les bicicletes ja que en cada intersecció es 
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El Ministeri de Medi Ambient va aprovar el projecte d’adequació i ordenació ambiental del front marítim de 
Cunit, que es troba en fase de licitació, pel que es preveu la millora integral del passeig marítim, entre les 
quals es contempla la urbanització del tram faltant del passeig marítim, substitució del mobilia
senyalització, l’enllumenat, la construcció d’un carril bici a tot el front marítim i la millora dels espais verds al 

Alternatives per la implantació d’un carril bici al Passeig Marítim

Carril bici al costat mar del Passeig Marítim 

un carril bici de doble sentit situat al costat mar dels carrils de 
secció quedaria estructurada de la següent forma: el Passeig Marítim, un carril 

de 1,9m en total, una petita distància de seguretat de 0,3m per tal d’evitar que al aparcar els 
col·lisió amb algun ciclista al obrir la porta, etc. Posteriorment hi hauria una franja 

d’aparcament de Zona Taronja que ajudaria a reforçar la seguretat del carril bici al segregar el carril bici dels 
carrils de circulació. Annexa a l’aparcament es mantindrien els dos carrils de circulació amb les mateixes 
distàncies i l’acera del costat muntanya també. 

Per tant a l’alternativa A es modificaria l’aparcament del costat muntanya pel doble carril de bicicletes 
i la distància de seguretat, fent un total de 2,20m. Cal destacar que aquesta alternativa a  

permet que el carril de bicicletes sigui força continuo evitant l’encreuament de vehicles amb 
, en l’únic cas que deixa de ser continuo es en les interseccions amb els vianants que volen 

. Proposta secció transversal del Passeig Marítim amb un carril bici de doble circulació al costat mar

Font: Elaboració pròpia 

de l’alternativa A seria per tant en la disminució dels aparcaments ja que 
aparcaments del costat muntanya de la Zona Taronja. 

il bici al costat muntanya del Passeig Marítim

A l’alternativa B, es proposa un carril bici de doble sentit situat al costat muntanya dels carrils de circulació. 
La secció quedaria estructurada de la següent forma: el Passeig Marítim, els dos carrils de ci
les mateixes distàncies que hi ha actualment i una franja d’aparcament de Zona Taronja que ajudaria a 
reforçar la seguretat del carril bici al segregar el carril bici dels carrils de circulació.  Posteriorment hi hauria

seguretat de 0,3m per tal d’evitar que al aparcar els cotxes puguin tindre una col·lisió 
amb algun ciclista al obrir la porta, etc. Annexa a la distància de seguretat hi hauria un carril bici de doble 
sentit de circulació de 1,9m en total i posteriorment es mantindria l’acera del costat muntanya.

Per tant a l’alternativa B es modificaria l’aparcament del costat mar pel doble carril de bicicletes situat al 
costat muntanya i la distància de seguretat, fent un total de 2,20m. Cal destacar que aquesta alternat

A és molt menys segura per les bicicletes ja que en cada intersecció es 
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uació i ordenació ambiental del front marítim de 
Cunit, que es troba en fase de licitació, pel que es preveu la millora integral del passeig marítim, entre les 
quals es contempla la urbanització del tram faltant del passeig marítim, substitució del mobiliari urbà, 
senyalització, l’enllumenat, la construcció d’un carril bici a tot el front marítim i la millora dels espais verds al 
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un carril bici de doble sentit situat al costat mar dels carrils de circulació. La 
secció quedaria estructurada de la següent forma: el Passeig Marítim, un carril bici de doble sentit de 

de 1,9m en total, una petita distància de seguretat de 0,3m per tal d’evitar que al aparcar els 
ciclista al obrir la porta, etc. Posteriorment hi hauria una franja 

del carril bici al segregar el carril bici dels 
carrils de circulació. Annexa a l’aparcament es mantindrien els dos carrils de circulació amb les mateixes 

ificaria l’aparcament del costat muntanya pel doble carril de bicicletes situat 
Cal destacar que aquesta alternativa a  

reuament de vehicles amb 
, en l’únic cas que deixa de ser continuo es en les interseccions amb els vianants que volen 

ci de doble circulació al costat mar 

 

de l’alternativa A seria per tant en la disminució dels aparcaments ja que 

del Passeig Marítim 

A l’alternativa B, es proposa un carril bici de doble sentit situat al costat muntanya dels carrils de circulació. 
La secció quedaria estructurada de la següent forma: el Passeig Marítim, els dos carrils de circulació amb 
les mateixes distàncies que hi ha actualment i una franja d’aparcament de Zona Taronja que ajudaria a 
reforçar la seguretat del carril bici al segregar el carril bici dels carrils de circulació.  Posteriorment hi hauria 

seguretat de 0,3m per tal d’evitar que al aparcar els cotxes puguin tindre una col·lisió 
amb algun ciclista al obrir la porta, etc. Annexa a la distància de seguretat hi hauria un carril bici de doble 

es mantindria l’acera del costat muntanya. 

Per tant a l’alternativa B es modificaria l’aparcament del costat mar pel doble carril de bicicletes situat al 
Cal destacar que aquesta alternativa a 

A és molt menys segura per les bicicletes ja que en cada intersecció es 
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crearia una discontinuïtat amb els carrers perpendiculars al Passeig Marítim. 
volguessin incorporar al carril de circulació d
situació menys segura pels ciclistes.

Figura 57. Proposta secció transversal del Passeig Marítim amb un carril bici de doble circulació al costat 
muntanya 

L’afectació de l’implantació de l’alternativa B seria per tant en la disminució dels aparcaments ja que 
s’eliminarien 381 aparcaments del costat muntanya de la Zona Taronja.
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amb els carrers perpendiculars al Passeig Marítim. 
volguessin incorporar al carril de circulació del Passeig Marítim haurien de travessar el carril bici
situació menys segura pels ciclistes. 

. Proposta secció transversal del Passeig Marítim amb un carril bici de doble circulació al costat 

Font: Elaboració pròpia 

de l’alternativa B seria per tant en la disminució dels aparcaments ja que 
s’eliminarien 381 aparcaments del costat muntanya de la Zona Taronja. 
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amb els carrers perpendiculars al Passeig Marítim. Tots els vehicles que es 
el Passeig Marítim haurien de travessar el carril bici creant una 

. Proposta secció transversal del Passeig Marítim amb un carril bici de doble circulació al costat 

 

de l’alternativa B seria per tant en la disminució dels aparcaments ja que 
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