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Resum 

Els nuclis turístics de petita grandària que disposen d'un Port Urbà dins el seu teixit 
urbà, es caracteritzen per sofrir greus problemes de mobilitat durant la temporada 
turística. Aquesta problemàtica es deguda a la massificació i a l'existència de 2 centres 
d'atracció i generació de viatges dins un reduït espai urbà. 

Per a la resolució d'aquesta problemàtica, la present tesina proporciona una solució a 
la mobilitat en vehicle privat mitjançant l'actuació sobre l'aparcament en superfície, 
evitant grans inversions i minimitzant l'afecció al medi ambient. 

Per a la consecució d'aquest objectiu es desenvolupen dues innovacions al llarg de la 
tesina: la definició del concepte de Port Urbà i la creació d'una nova tipologia 
d'aparcament anomenada Aparcament Públic-Intermodal o zona API. 
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Abstract 

Small tourist towns with Urban Harbours suffer important mobility problems during the 
tourist season. This problem is produced by the overcrowding and the existence of two 
points of attraction/generation trips in a small urban space. 

To solve this problem, this work provides a mobility solution for private car by 
regulating publics parking areas, avoiding large investments and minimizing 
environmental impact. 

To achieve this objective it is necessary to develop two innovations: to define Urban 
Harbour concept and to create a new parking typology named Intermodal-Public Area 
or IPA Zone. 
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1. Introducció 

Els nuclis turístics es caracteritzen per patir una gran estacionalitat, la qual genera en 
aquestes poblacions una sèrie de beneficis i perjudicis. Entre els beneficis destaca 
l'important impuls sobre l'economia local, mentre que entre els perjudicis es 
distingeixen l'ocupació de nou sòl, la massificació i la sobredimensió de les 
infraestructures i els serveis durant la major part de l'any. 

Els perjudicis enumerats condueixen inevitablement a un punt comú: la pèrdua de la 
identitat pròpia de la població. Per aquest motiu, les administracions competents en 
aquestes poblacions turístiques tenen un important repte de futur que no es altre que 
mantenir la identitat pròpia de la població, la qual la fa única i la diferencia de la resta, 
minimitzant l'afectació sobre la pròspera economia local. 
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2. Objectiu i abast de la tesina 

La present tesina té per objectiu donar una solució a la problemàtica de l'aparcament 
per als nuclis turístics de petita grandària que disposin d'un Port Urbà dins el seu teixit 
urbà. 

Durant la temporada estival, les poblacions turístiques sofreixen greus problemes de 
mobilitat produïts per la massificació. Es per aquest motiu pel qual la present tesina 
pretén proporcionar una solució a la mobilitat en vehicle privat mitjançant l'actuació 
sobre l'aparcament en superfície, evitant la construcció de noves infraestructures i 
l'ocupació de nou sòl. 

Per a la resolució de la problemàtica detectada, al llarg de la tesina serà necessari 
exposar dues innovacions: la definició del concepte de Port Urbà i la creació d'una 
nova tipologia d'aparcament anomenada Aparcament Públic-Intermodal o zona API.
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3. Nuclis turístics amb Port Urbà 

3.1. Concepte de Port Urbà 

S'entén com a Port Urbà qualsevol port comercial situat en poblacions turístiques 
de petita grandària amb una forta relació zona portuària - nucli urbà. 

 

3.2. Port urbà com a centre d'atracció i generació de viatges 

Un Port Urbà es tracta d'un equipament comercial que té com a funció principal 
facilitar l'arribada i la sortida de passatgers i mercaderies. A més, incorpora altres 
funcions secundàries pròpies de sector terciari com poden ser: el transport, la 
restauració i el comerç. 

D'aquesta forma, un Port Urbà es caracteritza per ser un important centre 
d'atracció i generació de viatges pel qual discorren diàriament els següents agents: 

− Usuaris del Port Urbà (passatgers i mercaderies). 
− Treballadors del Port Urbà. 
− Treballadors del sector terciari associat al Port Urbà. 

 

3.3. Nucli turístic com a centre d'atracció i generació de viatges 

A un nucli turístic conflueixen diversos usos i activitats: usos residencial i comercial 
i activitats de restauració, comerç, entreteniment,  turística, cultural i de transport. 
 

En aquest sentit, un nucli turístic també es caracteritza per ser un important centre 
d'atracció i generació de viatges, especialment a l'època estival, pel qual discorren 
diàriament els següents agents: 

− Residents. 
− Treballadors del sector terciari. 
− Clients del sector terciari (residents de l'àrea metropolitana). 
− Turistes. 

 

3.4. Relació Port Urbà - nucli turístic 

Els nuclis turístics de petita grandària amb Port Urbà es caracteritzen per 
incorporar dos centres d'atracció i generació de viatges diferenciats dins un mateix 
espai urbà de petites dimensions. Aquest fet provoca que la relació zona portuària 
- nucli urbà sigui molt estreta i no existeixi una línia divisòria clara entre les dues 
zones/centres. 

Aquesta particularitat provoca que en l'àmbit de la mobilitat els agents de cada 
centre d'atracció i generació de viatges estacionin els seus vehicles indistintament 
tant en la zona portuària com en el nucli urbà. 
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3.5. Beneficis i perills de la relació Port Urbà - nucli turístic 

De la relació Port Urbà - nucli turístic ambdues zones es veuen beneficiades. Per 
una banda, el nucli turístic es beneficia de la gran quantitat d'usuaris del port que 
discorren pels seus carrers i, per l'altra banda, el Port Urbà es beneficia de l'oferta 
comercial, cultural i turística complementaria que el nucli urbà ofereix als seus 
usuaris. 

El perill d'aquesta relació apareix quan els usuaris del Port Urbà comencen a 
estacionar els seus vehicles de forma indiscriminada al nucli urbà o viceversa. A 
més, aquesta situació es veu agreujada en els mesos de temporada turística. 

Per una banda, alguns motius pels quals els usuaris del Port Urbà decideixen, 
prefereixen i/o es veuen obligats a estacionar el seu vehicle al nucli urbà són: 

− Per protegir el vehicle del salitre de la mar, especialment quan s'estaciona 
el vehicle durant llargues estàncies. 

− Per una mala regulació de l'aparcament al Port Urbà, degut a la limitació de 
l'aparcament a un temps determinat insuficient per a una part dels usuaris o 
per una incorrecta política tarifaria. 

− Per l'ocupació desproporcionada de places d'aparcament al Port Urbà per 
part de les empreses de lloguer de vehicles. 

Per una altra banda, el dèficit de places per a residents en el nucli urbà és el 
principal motiu pel qual els usuaris del nucli urbà estacionen en l'aparcament del 
Port Urbà. 

Exposats els beneficis i els perills de la relació Port Urbà - nucli turístic, segons el 
cas, s'arriba a una de les següents paradoxes:  

− El nucli turístic es nodreix del Port Urbà, però no donar solució a la demanda 
d'aparcament del Port Urbà ofega al nucli turístic. 

− El Port Urbà es beneficia de l'oferta complementaria que li proporciona el nucli 
urbà, però no donar solució a la demanda d'aparcament del nucli urbà ofega al 
Port Urbà. 
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4. Exemples de nuclis turístics amb Port Urbà 

4.1. La Savina, Formentera (Espanya) 

Població turística situada al nord-oest de l'illa de Formentera. Superfície i 
població aproximada de 22 ha i 900 habitants, respectivament. Aquesta 
població conté el Port de La Savina, únic punt d'entrada i sortida de 
passatgers i mercaderies de l'illa. 

 
Imatge 1: La Savina (esquerra), Illa de Formentera (dreta). 

� Característiques del Port Urbà 

1) Línies regulars: 
� Formentera - Eivissa (30 minuts). 
� Formentera - Dènia, en temporada estival (3 hores). 

2) Estadístiques de tràfic: 
� 1.361.935 passatgers en línia regular l'any 2013. 
� 253.979 tones de mercaderies l'any 2013. 

3) Serveis: 
� Estació marítima amb taquilles, cafeteria, informació turística i 

banys públics. 
� Aparcament gratuït. 
� Transport públic: autobús i taxi. 
� Lloguers de vehicles: turismes, motos, quads i bicicletes. 

4) Altres: 
� Confraria de pescadors i Casa del Mar. 

 
� Característiques del nucli turístic 

La zona nord, més propera al port, disposa d'una gran oferta turística 
amb establiments hotelers, bars, restaurants, souvenirs, empreses de 
lloguers de vehicles, etc. La zona sud és de caire més residencial, tot i 
que també disposa d'una important oferta comercial. 
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� Oferta d'aparcament del Port Urbà 
 

 

Imatge 2: Port Urbà de La Savina, Formentera.

Places d'aparcament gratuït: 
− 135 places per turismes 
− 4 places per minusvàlids 
− 45 places per motos 
− 2.000m2 per vehicles pesats de mercaderies 

Places d'aparcament: 
− 87 places per 

al stockatge de 
vehicles de lloguer 
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� Problemàtica detectada en l'oferta d'aparcament 

1) En temporada estival, a l'aparcament nord es prohibeix 
l'estacionament de les 2:00 a les 6:00 hores del matí. Els usuaris del 
Port Urbà que estan més d'un dia fora de Formentera estacionen els 
seus vehicles al nucli urbà. 

2) A més, aquest usuaris que estan més d'un dia fora de l'illa 
prefereixen estacionar el seu vehicle al nucli urbà per protegir-lo del 
salitre. 

3) L'ocupació desproporcionada de places d'aparcament per part de 
les empreses de lloguer de vehicles redueix significativament el 
nombre de places disponibles per als usuaris del Port Urbà, els 
quals es veuen obligats a aparcar al nucli urbà. 

 
4.2. Eivissa (Espanya) 

Capital i població turística de l'illa d'Eivissa, situada al sud-est de l'illa.  
Conté el Port d'Eivissa, amb un important nombre de passatgers i principal 
punt d'entrada i sortida de mercaderies de l'illa. 

El Port d'Eivissa consta de dos terminals comercials independents. 
Compleix els requisits de Port Urbà la terminal comercial encarregada de 
comunicar l'illa d'Eivissa amb Formentera. Aquest Port Urbà té una estreta 
relació amb el barri des Pratet, conjuntament tenen una superfície i població 
aproximada de 19 ha i 900 habitants, respectivament. 

 
Imatge 3: Eivissa ciutat (esquerra), Illa d'Eivissa (dreta). 

� Característiques del Port Urbà 

1) Línies regulars: 
� Eivissa - Formentera (30 minuts). 

2) Estadístiques de tràfic: 
� 1.351.844 passatgers en línia regular l'any 2013. 
� 253.979 tones de mercaderies l'any 2013. 

3) Serveis: 
� Estació marítima amb taquilles, cafeteria i banys públics. 
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� Aparcament gratuït. 
� Transport públic: autobús i taxi. 

4) Altres: 
� Club nàutic. 
� Marina seca. 
� Confraria de pescadors. 

 
� Característiques del nucli turístic 

El Port Urbà es relaciona amb el barri confrontant, el barri des Pratet. Es 
tracta d'un barri cèntric i residencial amb una important oferta comercial. 

 
� Oferta d'aparcament del Port Urbà 

 

Imatge 4: Port Urbà de la ciutat d'Eivissa, Eivissa. 

Places d'aparcament lliure: 
− 168 places per turismes 
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� Problemàtica detectada en l'oferta d'aparcament 

1) Tant la ciutat d'Eivissa com el barri des Pratet pateixen un important 
dèficit d'aparcament. Els residents del barri des Pratet utilitzen 
indiscriminadament l'aparcament del Port Urbà, provocant que 
aquest sempre es trobi complet. D'aquesta forma s'impedeix 
l'aparcament als usuaris del Port Urbà. 

 

4.3. La Maddalena, Illa de La Maddalena (Itàlia) 

Capital i població turística de l'illa de La Maddalena, illa situada al nord-est 
de l'illa de Sardenya, Itàlia. Superfície i població aproximada de 150 ha i 
11.000 habitants, respectivament. Aquesta població conté el Port de La 
Maddalena, únic punt d'entrada i sortida de passatgers i mercaderies de 
l'illa. 

 

Imatge 5: La Maddalena ciutat (esquerra), Arquipèlag de La Maddalena (dreta). 

� Característiques del Port Urbà 

1) Línies regulars: 
� La Maddalena - Palau, Sardenya (15 minuts). 

2) Serveis: 
� Estació marítima amb taquilles i banys públics. 
� Aparcament gratuït en via pública i zona blava en explanada 

d'aparcament en superfície. 
� Transport públic: autobús i taxi. 
� Lloguers de vehicles: turismes, motos i bicicletes. 

 
� Característiques del nucli turístic 

La zona sud, més propera al port, disposa d'una gran oferta turística 
amb establiments hotelers, bars, restaurants, empreses de lloguers de 
vehicles, etc. La zona nord i rodalies és de caire més residencial. 
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� Oferta d'aparcament del Port Urbà 

 

Imatge 6: Port Urbà de La Maddalena, illa de La Maddalena.

Places d'aparcament lliure: 
− aprox. 40 places 

Places d'aparcament lliure: 
− aprox. 65 places 

Places d'aparcament lliure: 
− aprox. 45 places en via pública 
Places d'aparcament en zona blava: 
− aprox. 150 places en esplanada 
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� Problemàtica detectada en l'oferta d'aparcament 

1) La regulació de l'aparcament en un únic punt genera la migració 
dels usuaris del Port Urbà i el nucli urbà cap a les zones no 
regulades. 
D'aquesta forma, l'esplanada d'aparcament del Port Urbà regulada 
amb zona blava provoca la infrautilització d'aquesta zona i la 
saturació dels aparcaments lliures confrontants, en via pública i fora 
d'aquesta. 

 

4.4. Palau, Sardenya (Itàlia) 

Població turística situada al nord-est de l'illa de Sardenya. Superfície i 
població aproximada de 160 ha i 3.800 habitants, respectivament.  Aquesta 
població conté el Port de Palau que connecta amb l'illa veïna de La 
Maddalena. 

 
Imatge 7: Palau (esquerra), Zona nord-est de l'illa de Sardenya (dreta). 

� Característiques del Port Urbà 

1) Línies regulars: 
� Palau, Sardenya - La Maddalena (15 minuts). 

2) Serveis: 
� Estació marítima amb taquilles i banys públics. 
� Aparcament regulat amb limitació horària en via pública, 

esplanada d'aparcament confrontant al port regulada amb zona 
blava i esplanada d'aparcament exterior regulada en temporada 
estival. 

� Transport públic: autobús i taxi. 

 
� Característiques del nucli turístic 

La població i especialment el port disposen d'una gran oferta turística 
amb establiments hotelers, bars, restaurants, etc. 
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� Oferta d'aparcament del Port Urbà 

 

Imatge 8: Port Urbà de Palau, Sardenya. 

 

� Problemàtica detectada en l'oferta d'aparcament 

1) Al Port Urbà de Palau es regulen totes les zones d'aparcament: 
− La zona comercial amb limitació horària. 
− L'esplanada d'aparcament confrontant al Port Urbà amb 

zona blava. 
− L'esplanada d'aparcament exterior es regula amb barreres 

en temporada estival. 

Aquesta regulació completa i zonificada de les places d'aparcament 
del Port Urbà s'adapta a les necessitats de cada zona, afavorint la 
rotació i evitant possibles migracions dels usuaris. 

Tot i així, es detecta un dèficit d'aparcament reservat per als 
residents de la zona; ja que segons l'exposat, aquests usuaris es 
veuen obligats a pagar per a l'estacionament dels seus vehicles 
particulars. 

Places regulades amb zona blava: 
− aprox. 35 places 

Places d'aparcament 
regulades a l'estiu: 
− aprox. 250 places 

Places d'aparcament 
amb limitació horària: 
− aprox. 60 places 
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5. Problemàtica general detectada 

Per una banda, l'aparcament lliure en el Port Urbà i en el nucli urbà pot generar els 
següents problemes segons la tipologia d'usuaris predominants: 
 

i. Si predominen els usuaris del Port Urbà: 

− Els usuaris que estacionen el seu vehicle durant llargues estàncies 
(temps de viatge igual o superior als 2 dies) es probable que decideixin 
estacionar el seu vehicle al nucli urbà per protegir-lo del salitre de la 
mar. 

− Els Ports Urbans, amb una gran oferta de vehicles de lloguer associada, 
poden partir una desproporcionada ocupació de places d'aparcament 
per part de les empreses de lloguer, obligant a aparcar en el nucli urbà 
als usuaris del Port Urbà. 

 

ii. Si predominen els usuaris del nucli urbà: 

− En cas de patir el nucli urbà un important dèficit d'aparcament, es 
probable que els residents del nucli urbà estacionin indiscriminadament 
a l'aparcament del Port Urbà, impedint l'aparcament als usuaris del Port 
Urbà. 

 

Per una altra banda, una regulació incorrecta de l'aparcament, a un nucli turístic amb 
Port Urbà, no solucionarà les diferents necessitats d'aparcament existents i pot 
provocar greus problemes de migracions en l'estacionament. 
 

i. Regulació de l'aparcament únicament en el Port Urbà: 

− La limitació de l'aparcament a un temps determinat insuficient per a una 
part dels usuaris del Port Urbà pot provocar la migració d'aquest 
usuaris cap al nucli urbà. 

− La regulació de l'aparcament en el Port Urbà mitjançant el cobrament 
de l'estacionament pot provocar la migració de la major part dels seus 
usuaris cap al nucli urbà. 

  

ii. Regulació homogènia de l'aparcament en el Port i nucli urbà: 

− La regulació homogènia de l'aparcament en el Port Urbà i el nucli urbà 
provocarà que els residents del nucli urbà no puguin estacionar durant  
llargues estàncies i/o tinguin que pagar un elevat preu per 
l'estacionament dels seus vehicles. 
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6. Tipologies d'aparcament existents 

Els aparcaments es poden classificar atenent a cinc criteris principals: localització, 
possibilitat d'utilització, titularitat, funcionalitat i destinació. 

 

i. Segons la seva localització, poden distingir-se: 

− Aparcaments en la via pública. Aparcaments sobre la pròpia calçada. 
− Esplanades d'aparcament en superfície. Espais lliures, públics o privats, 

especialment dissenyats i acondicionats i situats fora de la via pública a 
la que es connecten per un o varis accessos. 

− Edificis d'aparcament. Sobre o sota el nivell del terreny, de caràcter 
públic o privat, i que compten amb els corresponents accessos, rampes 
o mecanismes per a l'entrada i sortida de vehicles. 

 

ii. Segons la possibilitat d'utilització, poden distingir-se: 

− Aparcaments públics. Tots els usuaris poden fer ús de l'aparcament, ja 
sigui de forma gratuïta o pagant un cert import. 

− Aparcaments privats. Únicament determinats usuaris poden fer ús de 
l'aparcament. 

 

iii. Segons la titularitat, poden distingir-se: 

− Aparcaments públics de gestió directa. Titularitat pública. 
− Aparcaments públics en règim de concessió. Titularitat en mans d'una 

empresa concessionària durant un termini de temps pactat, passat 
aquest termini la titularitat passa a ser pública. 

− Aparcaments privats. Titularitat privada. 

 

iv. Segons la funcionalitat, poden distingir-se: 

− Aparcaments d'ús lliure. Admeten gratuïtament qualsevol tipus d'usuari i 
duració de l'aparcament, en via pública o fora d'aquesta. 

− Aparcaments en rotació. Aparcaments regulats amb limitació temporal 
màxima i amb una possible tarificació de l'estància. 

− Aparcaments per residents. Aparcaments reservats per als habitants 
d'una determinada àrea. 

− Aparcaments mixtes. Combinació d'aparcament en rotació i per a 
residents. Aparcaments regulats amb limitació temporal màxima per als 
usuaris forans i sense limitació horària per als residents, ambdós casos 
amb possible tarificació de l'estància. 
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− Aparcaments per a càrrega i descàrrega. Aparcaments reservats per a 

acollir les operacions de càrrega i descàrrega associades al repartiment 
de mercaderies. 

− Aparcaments per a activitats. Espais reservats en la via pública per a la 
parada de taxis i/o autobusos. 

− Aparcaments per a autoritats. Aparcaments reservats per a 
l'estacionament de vehicles de serveis públics com ambulàncies, policia, 
etc. 

− Aparcaments dissuasoris. Aparcaments especialment localitzats per 
acollir vehicles de persones que accedeixen al transport públic ("park 
and ride") o que comparteixen vehicle ("park and pool"). 

− Aparcaments d'intercanvi modal. Aparcaments ubicats en zones 
d'intercanvi modal, exceptuant punts d'accés al transport públic, com 
són les rodalies de ports, aeroports, estacions d'autobusos i estacions 
de trens. 

− Aparcaments d'empresa. Aparcaments destinats per als vehicles dels 
empleats d'empreses públiques i privades. 

− Aparcaments comercials. Aparcaments destinats per als clients 
d'establiments comercials, culturals, d'oci, sanitaris, etc. 

− Aparcaments per a vehicles de lloguer. Aparcaments destinats per al 
stockatge de vehicles de lloguer. Normalment funcionen mitjançant una 
concessió d'ús. 

 

v. Segons la destinació, poden distingir-se: 

− Aparcaments per turismes. 
− Aparcaments per minusvàlids. 
− Aparcaments per vehicles elèctrics. 
− Aparcaments per vehicles compartits. 
− Aparcaments per autobusos (estacionament). 
− Aparcaments per vehicles industrials (lleugers i pesats). 
− Aparcaments per motocicletes i ciclomotors. 
− Aparcaments per bicicletes. 
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7. Solució d'aparcament proposta 

7.1. Regulació de l'aparcament 

La solució a la problemàtica de l'aparcament en nuclis turístics amb Port Urbà 
passa per la regulació íntegra de l'aparcament a tota la població, incloent el nucli 
turístic i el Port Urbà. 

Serà indispensable detectar totes les necessitats d'aparcament existents: usuaris 
tipus, mínim nombre de places per a cada col·lectiu i temps d'aparcament òptim. 
Detectades aquestes necessitats, es dissenyarà una òptima política d'aparcament 
regulat amb la qual optimitzar el limitat espai públic disponible. 

 

7.2. Concepte d'aparcament Públic-Intermodal 

Per a donar solució a les necessitats d'aparcament dels usuaris del Port Urbà es fa 
necessària la creació d'una nova tipologia d'aparcament anomenada Aparcament 
Públic-Intermodal o zona API. 

Com el seu nom indica, es tracta d'un aparcament públic que incentiva el intercanvi 
modal; en altres paraules, qualsevol tipus d'usuari pot fer ús de l'aparcament però 
es potencia l'aparcament dels usuaris del Port Urbà. Aquest objectiu s'aconsegueix 
mitjançant l'aplicació de dues tarifes diferenciades. 

Per a la implantació d'aquest tipus d'aparcament es necessita disposar d'una 
esplanada d'aparcament amb accessos controlats amb barreres. En el moment 
d'accedir al recinte, el conductor del vehicle recollirà un tiquet d'entrada. Finalitzat 
l'aparcament, se li aplicarà a l'usuari una tarifa segons l'ús realitzat: 

1) Si ha utilitzat l'aparcament per a l'intercanvi modal, mitjançant l'entrega a una 
màquina del tiquet d'accés i els bitllets d'anada i tornada aquesta li aplicarà la 
tarifa reduïda. 

2) Si ha utilitzat l'aparcament per un altre ús, mitjançant l'entrega a una màquina 
del tiquet d'accés aquesta li aplicarà la tarifa general. 

Aquesta tipologia d'aparcament guarda una certa similitud amb els aparcaments 
dissuasoris, però es diferencia d'aquests en dos aspectes principals: 

1) L'aplicació de dues tarifes diferenciades. 
2) No dissuadeixen l'ús del vehicle privat en zona urbana. 

 

7.3. Òptima política d'aparcament regulat 

Com s'ha comentat anteriorment, per aconseguir una òptima política d'aparcament 
regulat i evitar les migracions en l'aparcament serà necessari regular l'aparcament 
a tota la població, incloent el Port Urbà i el nucli urbà. 
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El primer pas consisteix en detectar totes les necessitats d'aparcament existents: 
usuaris tipus, mínim nombre de places per a cada col·lectiu i temps d'aparcament 
òptim. A continuació, s'enumeren els usuaris tipus i el temps d'aparcament òptim 
per aquests: 

� Al Port Urbà: 
− Usuaris del Port Urbà, baixa rotació. 
− Entrega i recollida de passatgers, alta rotació. 
− Treballadors del Port Urbà, mitja rotació. 
− Treballadors del sector terciari associat al Port Urbà, mitja rotació. 
− Stockatge de vehicles de lloguer, sense rotació. 

 
� Al nucli urbà: 

− Residents, baixa rotació. 
− Treballadors del sector terciari, mitja rotació. 
− Clients del sector terciari (residents de l'àrea metropolitana), mitja 

rotació. 
− Turistes, mitja rotació. 
− Càrrega i descàrrega de mercaderies, alta rotació. 
− Stockatge de vehicles de lloguer, sense rotació. 

Coneguts els usuaris tipus, el següent pas consisteix en l'agrupació dels usuaris 
amb necessitats d'aparcament semblants i la zonificació de l'aparcament en l'espai 
públic disponible, aplicant de forma combinada varies tipologies d'aparcament. A 
continuació s'exposa la proposta de zonificació: 

� Al Port Urbà: 
− Zona taronja, alta rotació: entrega i recollida de passatgers. 
− Zona blava, mitja rotació: treballadors del Port Urbà i del sector 

terciari associat al Port Urbà. 
− Zona API, baixa rotació: principalment usuaris del Port Urbà. 
− Concessió lloguers, sense rotació: stockatge de vehicles de lloguer. 

 
� Al nucli urbà: 

− Zones de càrrega i descàrrega, alta rotació: càrrega i descàrrega de 
mercaderies. 

− Zona blava, mitja rotació: treballadors del sector terciari, clients del 
sector terciari (residents a l'àrea metropolitana) i turistes. 

− Zona verda, baixa rotació: residents. 
− Concessió lloguers, sense rotació: stockatge de vehicles de lloguer. 

Per últim, queda per definir el temps màxim d'aparcament permès a cada tipologia 
d'aparcament i la política tarifaria a aplicar en cada cas. Aquesta decisió final s'ha 
d'estudiar cas per cas, interpretant correctament les singularitats de cada població. Tot 
i això, sempre s'ha de tenir present una premissa: per a que la zona d'Aparcament 
Públic-Intermodal funcioni correctament, la tarifa general (€/h) ha de ser notablement  
superior respecte a les tarifes de la zona blava i verda confrontants.  
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8. Conclusions 

La present tesina té com a filosofia resoldre un problema de mobilitat mitjançant la 
reorganització i la optimització dels recursos disponibles. Concretament, es soluciona 
l'aparcament en els nuclis turístics de petita grandària amb Port Urbà mitjançant una 
òptima política de regulació de l'aparcament en superfície, sense necessitar la 
construcció de noves infraestructures i l'ocupació de nou sòl. 

Aquest fet permet donar solució a la problemàtica detectada complint la premissa 
inicial: mantenir en la mesura del possible la identitat pròpia de la població turística, la 
qual la fa única i la diferencia de la resta, minimitzant l'afecció sobre la pròspera 
economia local. 
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