
ESTUDI MOBILITAT DE ROSES
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Antecedents

ESTUDI DE MOBILITAT: 
Concreció de les actuacions a 

curt-mig termini

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA 
MOBILITAT GENERADA:  Definició de 

xarxes
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Objectius
• Millorar la mobilitat de vianants, principalment pel que fa al Front 

de Mar

• Desenvolupar un programa d’estacionament que doni servei a 
residents i turistes, de forma que es compatibilitzin les 
necessitats residencials amb les activitats de compres, gestions 
i càrrega i descàrrega entre d’altres.

• Disminuir la congestió i evitar que el transit passi per vies no 
preparades

• Crear una xarxa ciclista que faciliti la realització dels 
desplaçaments en bicicleta en les màximes condicions de 
comoditat i seguretat

• Plantejar un sistema de transport públic accessible i eficient
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Metodologia

Recollida d’informació
• 300 Enquestes a residents
• Inventari d’aparcament
• Inventari d’ocupació i indisciplina (diürn i nocturn)
• Aforaments vianants, bicicletes i vehicles
• Altres dades: Població, motorització,  aparcaments, aforaments Generalitat...

Diagnosi
• Quantitativa:  Nivell de servei de vianants, bicicletes i vehicles.
• Qualitativa: entrevistes regidors i enquestes residents

Propostes
• Assolir els objectius plantejats per a cada mode de transport (vianants, bicicletes, transport públic i mobilitat en vehicle privat)
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Pautes de mobilitat global
• Foment mobilitat peu pels 

desplaçaments a la Vila (el 
13% es fan en cotxe)

• Foment mobilitat en bici pels 
desplaçaments entre la Vila i 
la resta del municipi (el 57% 
es fan en cotxe)

• Foment transport públic per 
a les relacions interurbanes (el 
90% es fan en cotxe)
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Mobilitat de vianants (Diagnosi)
• Manca de continuïtat del Passeig Marítim
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Mobilitat de vianants (Diagnosi)
• Voreres molt estretes en algunes parts del municipi 

(Ex: entorn c. C.Gravina, Ronda Sant Miquel)
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Mobilitat de vianants (Diagnosi)

• Transit elevat per vies no preparades (Nou, Puigrom, Francesc Macià...) 8



Mobilitat de vianants (Diagnosi)

• Donar continuïtat al passeig Marítim
• Suprimir l’estacionament i evitar el transit de pas al c. Madrid o altres carrers locals com Nou o Puigrom
• Conflicte de vianants i bicicletes al Passeig. Proposta de regulació
• Més zones de vianants
• Els ciutadans de Roses desconeixen els nous senyals (carrer residencial i zona 30).

Valoració dels aspectes de la mobilitat a peu 
(1 molt negatiu, 10 molt positiu) Propostes pel que fa a la mobilitat a peu 

(nombre d’enquestats) 

Propostes en matèria de mobilitat de vianants (Regidors)
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Mobilitat de vianants ( Propostes)
• Ampliació zona de vianants 

(control manual o automàtic) 

• Ampliació prioritària de voreres  
(entorn de Francesc Macià...)
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Mobilitat de vianants ( Propostes)
• Ampliació prioritària de voreres en Miquel Oliva
• Processos de Camí Escolar
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Mobilitat ciclista (Diagnosi)
• Al nucli urbà no hi ha cap tipus d’oferta ciclista, tot i que podria haver 

coexistència entre cotxes i bicicletes per la morfologia dels carrers, la velocitat de circulació i el nivell de trànsit.
• No hi ha una connexió entre el nucli urbà i l’inici de les vies verdes de Figueres i els Aiguamolls de l’Empordà. 
• No hi ha una connexió ciclista amb les urbanitzacions 12



Mobilitat ciclista (Diagnosi)
• El Passeig presenta conflictes entre vianants i ciclistes en alguns trams i a algunes hores.

• Els itineraris ciclistes a Santa Margarida són poc visibles tant pels propis ciclistes com pels conductors.
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Mobilitat ciclista (Diagnosi)
• La bicicleta només s’utilitza per motiu oci. 
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Mobilitat ciclista (Diagnosi)
Valoració dels aspectes de la mobilitat ciclista (1 molt negatiu, 10 molt positiu) Propostes pel que fa a la mobilitat ciclista (nombre d’enquestats) 

• Connexió del poble amb les urbanitzacions i Santa Margarida.  
• Carril-bici al perímetre del Casc Antic
• Crear un carril-bici al Passeig
• Incentivar l’ús de la bicicleta entre els nens i els joves
• Implantació de ciclo-carrils. Reforç de la senyalització horitzontal dels itineraris de Santa Margarida
• Apostar per la bicicleta elèctrica

Propostes en matèria de mobilitat ciclista (Regidors)
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Mobilitat ciclista (Propostes)
• Senyalitzar els camins i vies que connecten el nucli urbà amb les urbanitzacions de Mas Boscà, Mas Fumats i Mas Mates.  
• Crear un crear un carril bici que connecti el Nucli Urbà amb Mas Oliva, continuant amb una senda ciclista per la Riera de la Vila. 
• Connectar el Nucli Urbà amb les vies verdes de Figueres i els Aiguamolls de l’Empordà. 
• Ciclo-carril a Santa Margarida
• Limitar a 30 km/hora tot el nucli urbà i totes les vies que no formin part de les vies bàsiques. 
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Mobilitat ciclista (Propostes)
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Mobilitat ciclista (Propostes)
• Regular la circulació de bicicletes pel Passeig (excepte d’13h a 22h) i crear una circulació alternativa per la calçada i/o Segregar l’espai

Demanda de vianants/hora al Pg. Marítim amb la Rambla 

18



Mobilitat ciclista (Propostes)
• Potenciar el lloguer de bicicletes normals i elèctriques
• Realitzar processos de camí educatiu als instituts promocionant l’ús de la bicicleta. 
• Modificar l’ordenança de circulació per a incloure el concepte de ciclo-carril i permetre la circulació a contrasentit en els carrers de paviment únic
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Transport públic (Diagnosi)
• INTERURBÀ- Baixa freqüència- Sense connexió amb l’AVE 
• URBÀ- Pràcticament buit al període lectiu- Oferta limitada a l’estiu (cada hora)- Sense informació  ni equipament a les parades
• ESCOLAR- Infrautilització (només 2/3 nens/dia per línia)
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Transport públic (Diagnosi)
Valoració dels aspectes del transport públic 

(1 molt negatiu, 10 molt positiu) 
Propostes pel que fa al transport públic 

(nombre d’enquestats) 

Propostes en matèria de transport públic (Regidors)
• Implantació de marquesines i horaris
• Bus llançadora des de l’aparcament a Ciutadella a les platges. Reforçar el servei de transport públic a l’estiu
• Estudiar un transport a la demanda combinat amb el transport escolar
• Taxi a la demanda 21



Transport públic (Propostes)
• Traspassar els recursos del servei urbà durant el període lectiu a l’estiu (un autobús cada 30 minuts 

com a mínim)
• Taxi a la demanda compartit
• Millora de la informació als usuaris i l’equipament de les parades del servei urbà
• Augmentar la freqüència del transport interurbà i establir connexions directes amb l’estació de l’AVE. 22



Aparcament (Diagnosi)
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Ocupació de l’oferta d’estacionament durant el període diürn a Setmana Santa

• LECTIU: Prop de la saturació al Centre però moltes places buides a la resta de zones (12.800 places i 8.000 turismes censats)
• SETMANA SANTA: Saturació del Centre però places lliures als solars de les zones pròximes.
• ESTIU: Saturació de l’estacionament a les platges i Santa Margarida
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Aparcament (Diagnosi)
Valoració dels aspectes relacionats amb la mobilitat en cotxe 

(1 molt negatiu, 10 molt positiu) 
Propostes pel que fa a la mobilitat en cotxe 

(nombre d’enquestats) 
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Aparcament (Diagnosi)
Propostes en matèria de mobilitat  en cotxe (Regidors)

• Analitzar possibles aparcaments al Passeig Marítim , Mercat, Pl. del Teatre, Pl. Catalunya,.... Possibilitat 
de micro-aparcaments

• Zona blava a les platges
• Zona verda d’aparcament pels residents 
• Ampliar l’horari de zones de càrrega i descàrrega al període de tarda. Incompatibilitat d’horaris a la zona 

de vianants entre distribuïdors i comerciants. Es tanca la pilona a les 11h.
• Cues a la Gran Via/Cra. Del  Far   per tornar de les platges. Saturació i indisciplina d’estacionament a la 

Ctra. del Far.  Ampliar a dos carrils en sentit sortida de la població. Possibilitat de convertir en sentit únic 
el tram inicial de la Ronda de Circumval·lació.

• Realitzar un carril soterrani a l’Av. de Rhode i convertir aquesta via en doble sentit de circulació
• Preveure en el planejament una ronda més externa des de Canyelles petites fins al camp de futbol
• Factibilitat de fer una rotonda a Gran Via amb Av. Montserrat i/o Riera de la Cuana.
• Reduir la velocitat de circulació a la Ronda Circumval·lació, especialment quan travessa la via verda
• Apostar per la mobilitat elèctrica (punts de recarrega, bicicletes elèctriques, etc. ) 
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Aparcament (Propostes)
Soterrament i ampliació de l’aparcament del Passeig Marítim:
• Permet donar continuïtat al Passeig Marítim (oportunitat urbanística)
• Es localitza a la zona on la pressió sobre l’estacionament al període estival és major (l’aparcament actual tot i la tarifa elevada es satura a l’estiu)
• El seu disseny allargat permet una major cobertura territorial
• Es localitza en el punt de major activitat terciària del municipi, demanda d’aparcament imprescindible per a viabilitzar la infraestructura. 
• Facilita la conversió de l’Av. de Rhode en una via de doble sentit, descongestionant la Gran Via sense que suposi una barrera d’accés pel Passeig Marítim.

26



Aparcament (Propostes)
Estructura de corones tarifàries (amb senyalització 
variable i gestió integral):
• Dissuasió (gratuïts). Cobreixen tot el municipi en un radi de 10 minuts caminant. Nou aparcament al c. Arquímedes i possible ampliació aparcament zona Oest Ciutadella.
• Zona Blava (tarifa tova).Implantació a les platges de l’Almadrava , Canyelles i a Santa Margarida. Dona accessibilitat i permet evitar trànsit d’agitació. 
• Aparcaments (tarifa més alta) 27



Aparcament (Propostes)
• Implantació de zona verda (exclusiva per residents) al Centre si es resolt l’aparcament al costat de mar. 
• Implantar sentit únic en alguns carrers del Centre per a generar places d’aparcament o permetre l’ampliació de voreres (Jaume I, Ctra. Arenes).
• Implantació de punts de recàrrega elèctrica als nous edificis i nous aparcaments Possible àmbit de reserva de l’estacionament en exclusiva pel resident 
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Vehicle privat (Diagnosi)
• Circulació fluida a la temporada baixa
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Vehicle privat (Diagnosi)
• Saturació en sentit Figueres a la Gran Via a l’estiu i pràcticament al c. 

Tarragona-Nou amb els consegüents perjudicis  pels veïns  que viuen a  aquests vials.
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Vehicle privat (Propostes)
• Que augmentaria si es restringeix el trànsit al Centre del municipi: c. Nou- Tarragona (*)
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(*) També es considera la restricció de transit pel c. Madrid (itinerari alternatiu per Ronda Miquel Oliva i nou vial de connexió amb la Gran Via



Vehicle privat (Propostes)
• Però que es descongestionaria mitjançant la transformació en doble sentit de l’Av. de Rhode (túnel). El túnel permetria crear, a més, un 

important eix de vianants i ciclista.
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Moltes gràcies

mpineda@doymo.com
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