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Resum

Actualment el Consorci Port Mataró, entitat pública que gestiona el Port, està analitzant la

possibilitat d'ampliar i d'incorporar noves activitats a les instal·lacions del port durant els

propers 10 anys.

En el present projecte es realitza un estudi de la mobilitat generada associada al Port actual

i al Port ampliat, tractant independentment les diferents activitats i així fer un apropament, el

més real possible, a les dinàmiques del Port actual i futur.

El Port disposa d'un aparcament situat al davant de l'estació de tren i d'algunes de les línies

de transport interurbà. S'ha estudiat la possibilitat de potenciar l'aparcament del Port de

Mataró com a aparcament d'intercanvi modal en el present i en el futur, sense comprometre

la demanda interna de places per part dels treballadors i visitants a les instal·lacions

portuàries o activitats que en el Port es desenvolupen.

El criteri que s'ha considerat com a fonamental per la potenciació de l'aparcament del Port

ha estat el de la gestió, que es concreta en la informació i publicitat de l'existència d'aquest

aparcament d'intercanvi modal al major nombre d'usuaris possibles i per tant, procurar

incorporar als habitants de les poblacions de l'entorn de Mataró que no disposen d'estació

de tren o bé aquesta està a les afores del nucli urbà. S'ha estudiat la possibilitat que els

usuaris dels autobusos interurbans també puguin utilitzar l'aparcament del Port amb unes

condicions especials. Aquesta possibilitat ha incrementat notablement la demanda potencial

de places d'aparcament intermodal, al ampliar la cobertura geogràfica amb el transport

públic. L'altre criteri que s'ha utilitzat per la potenciació de l'aparcament ha estat el

d'incorporar un nou sistema de tarifes amb l'objectiu d'obtenir una oferta que s'adapti a la

demanda.

S'ha fet una avaluació de la rendibilitat social analitzant: les emissions de CO2 com a

indicador mediambiental, l'accidentalitat, el cost econòmic que comporten els accidents i

l'estalvi que suposa per a les persones que s'adaptin a la proposta d'intercanvi modal.

Pel desenvolupament del projecte s'ha utilitzat la Llei 9/2003, del 13 de juny, de la mobilitat i

el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de Regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat

generada.
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1. Introducció

1.1. Objectius del projecte

Actualment el Consorci Port de Mataró està analitzant la possibilitat d'ampliar i incorporar

noves activitats a les instal·lacions del port, tot això dins del marc de les estratègies de futur

que la ciutat està desenvolupant al seu front costaner. Aquest front costaner és considerat

com a potencial centre d'interès turístic i un generador d'activitat econòmica per Mataró i la

comarca. Per tant, és un projecte de molta importància per a la ciutat i el seu entorn.

El present document és un estudi de la mobilitat generada en el Port de Mataró en

l'actualitat i amb la futura ampliació a ponent de les infraestructures actuals, any horitzó

2020, segons el Pla Estratègic i Director del Port de Mataró de juny de 2008. 

A partir de l'estudi de la mobilitat generada i dels efectes que aquesta fa sobre el trànsit es

planteja potenciar l'ús del ferrocarril i de l'autobús interurbà fomentant la intermodalitat del

vehicle privat al transport públic interurbà a base d'augmentar l'ús de l'aparcament del Port

de Mataró com a aparcament d'intercanvi modal, també denominat “Park and Ride”. Amb

això s'incrementa la seguretat de les persones, el respecte al medi, i es redueix el consum

energètic. Així mateix es fa una primera estimació de la viabilitat del Pla Estratègic i Director

del Port de Mataró de juny de 2008 des del punt de vista de la mobilitat.

En el desenvolupament del projecte s'ha utilitzat la llei de la mobilitat, Llei 9/2003 de 13 de

juny de la mobilitat, DOGC núm 3913 del 27/6/2003, amb el Decret 344/2006 de 19 de

setembre de Regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, DOGC núm 4723,

de 21/9/2006.

1.2. Abast del projecte

Per assolir els objectius d'intermodalitat entre el transport privat i el transport públic es

proposa potenciar l'aparcament del Port de Mataró com a aparcament d'intercanvi modal els

dies feiners. D'aquesta manera els usuaris podrien estacionar el vehicle en l'aparcament del

Port de Mataró, i seguir el viatge fins la destinació final en el tren de RENFE rodalies o bé

en les línies d'autobusos interurbans. Seria una de les formes de potenciar l'ús dels

transport públic interurbà.

Es fa una avaluació de la rendibilitat social de les mesures proposades, analitzant les

emissions de CO2 com un indicador mediambiental, l'accidentalitat, el cost econòmic que

comporten els accidents, i l'estalvi econòmic que suposa per a les persones que adoptin la

proposta.
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2. El Port de Mataró

2.1. Introducció

Tal com s'ha comentat, el Consorci del Port de Mataró està analitzant les possibilitats

d'ampliar el Port, per adaptar-lo a les estratègies de transformació de la ciutat. El Port es

considerat un motor econòmic i turístic de la comarca i els objectius principals són: la

integració del Port a la ciutat, apropar la nàutica als ciutadans, afavorir el sector pesquer, i

fer que el projecte sigui sostenible medi-ambientalment.

El que es presenta als capítols de la situació actual del Port de Mataró són dades extretes

de:

− Pla estratègic i director del Consorci Port Mataró. Juny de 2008 [1].

− Pla de Mobilitat Urbana de Mataró 2005 de l'Ajuntament de Mataró [2].

2.2. Localització del Port de Mataró

La comarca del Maresme pertany a la província de Barcelona. És una comarca estreta i

allargada entre la Serralada del Litoral (d'est a oest El Montnegre, el Corredor, i Les Serres

de Sant Mateu) i el Mar Mediterrani, i per altra banda de sud a nord, entre el Barcelonès i la

Costa Brava. El Maresme és una comarca amb caràcter mariner que disposa de 50 km de

platges. Mataró és la capital de la comarca del Maresme i està situada a uns 30 km al nord

de Barcelona. És la vuitena ciutat més poblada de Catalunya, amb uns 122000 habitants i

una superfície de 7,8 km2.

                                                  Fig. 2.1. Comarca del Maresme

El Port de Mataró està situat a la part central del front costaner de la ciutat. L’estació de tren
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de RENFE rodalies està davant de l’entrada de llevant del Port, i la majoria de línies

d’autobusos urbans i interurbans tenen una parada a l’estació de tren.

2.3. L'àmbit d'estudi

L’àmbit de l’estudi s’emmarca dintre de la delimitació actual de la Zona de Servei del Port de

Mataró, i que bàsicament està delimitada pel propi passeig Marítim. Actualment la superfície

de l’àmbit és de 175821 m2.

 Fig. 2.2. Esquema de la zona de servei del Port de Mataró

2.4. Descripció del Port actual

El Port de Mataró és actualment el segon port esportiu més gran del litoral català, per tant,

és un port important des del punt de vista nàutic i turístic.

2.4.1. Descripció de les diferents activitats portuàries 

En aquest apartat es realitza una breu descripció de les activitats principals que tenen lloc

en el Port de Mataró en l'actualitat. 

Nàutica esportiva: És l’activitat principal del Port de Mataró i això es relaciona amb la

capacitat del Port de donar abric a les embarcacions d'esbarjo. En el Port hi ha actualment

1080 amarradors, els quals tenen una ocupació del 100%.

Activitat turística: El turisme nàutic i els equipaments turístics que ofereix el Port de

Mataró són els següents: a) Base nàutica municipal; b) Activitats subaquàtiques: cursos de
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submarinisme, pesca submarina, apnea, etcètera; c) Activitats de vela: cursos d’iniciació i

perfeccionament, regates, campus d'estiu per a infants, i windsurf. d) Xàrters: lloguer

d’embarcacions de vela o motor, amb o sense tripulació; e) Pesca esportiva; g) Excursions

pel mar.

Pesca: En el present, la flota pesquera de Mataró és de 20 embarcacions, i està situada a

la dàrsena pesquera, mentre que el nombre de majoristes que compren a la Llotja és de

com a màxim 15 i són del Maresme i del Vallès Oriental.

Zona Tècnica: La Zona Tècnica, també nombrat Varador o Escar, és on es fa el

manteniment i reparació de les embarcacions. L’altre servei que ofereix es el de treta, que

és el servei de grues que permet posar o treure les embarcacions de l’aigua.

Zona comercial-terciària: Aquesta zona està formada, bàsicament, per botigues

relacionades amb temes de nàutica i pesca esportiva, oficines que ofereixen serveis de

gestoria relacionada amb la nàutica, restaurants, bars i pubs. La zona comercial-terciària es

considera fonamental per convertir el Port de Mataró en un port turístic, en lloc de ser un

port residencial a on tan sols es guarden les embarcacions d'esbarjo.

Consorci: Reben el nom de Consorci les oficines administratives del Port de Mataró. És

l'edifici a on hi ha la Capitania del Port, els serveis administratius, les oficines de gestió de la

marineria i la vigilància portuària.

Subministres: Servei de subministre de combustible per a les embarcacions. Està en

funcionament els dies feiners i els dissabtes.

Altres activitats: Altres activitats que tenen lloc en el Port de Mataró són les següents:

regates de creuers, divulgació del patrimoni marítim a partir d'embarcacions tradicionals i

d'excursions nàutiques o pesqueres.

2.4.2. Superfícies i usos del Port de Mataró en l'actualitat

A continuació es mostra la Taula 2.1. a on hi ha les dades de les superfícies i usos del Port

de Mataró obtingudes del Pla estratègic i director del Consorci Port de Mataró de juny de

2008. Aquestes dades estan en les columnes amb el títol de “dades [1]”, en les quals es pot

constatar que part del sostre edificat del Port de Mataró, en concret 1014 m2, està sense

activitat. 

Cal conèixer la configuració d'usos i superfícies del Port de Mataró quan aquest està a ple

rendiment, és per això que s'ha calculat les dades de les columnes “Port de Mataró” què

s'han obtingut extrapolant les dades de superfície del sostre sense activitat de les columnes

“dades [1]” a les diferents activitats que són permeses legalment. D'aquest forma es disposa

d'una relació ajustada d’usos i les seves respectives superfícies del Port de Mataró en

l’actualitat considerant el Port a ple rendiment.
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Taula 2.1. Superfícies i usos del Port de Mataró en l'actualitat

La Taula 2.1. és un resum de la superfície de sostre per cada activitat. Aquesta informació

és un primer indici dels objectius implícits que hi ha en el Port i deixa clar el caràcter multi-

funcional d'aquest, doncs incorpora activitats del sector primari, secundari i terciari.

El sector dels equipaments disposa del 35% del sostre total edificat en el Port, mentre que

el sector industrial disposa del 22%. En realitat el sector industrial té un pes superior al que

indica el percentatge de sostre edificat, doncs els pescadors treballen en el mar, i la feina

que es desenvolupa en un escar es fa en una esplanada de treball a on estan varades les

embarcacions, essent les oficines d'unes dimensions que no representen el volum real de

l'activitat. És a dir, el sostre edificat no és prou representatiu de la importància d'aquestes

activitats.

Les zones verdes representen un 30%, i realment és una part important del Port, doncs

l'observació directa posa de manifest que durant tot el dia hi ha persones passejant, fent

esport, o bé simplement gaudint de l'espai lliure al costat del mar Mediterrani.

L'activitat comercial només representa el 7% del sostre total edificat.

activitat descripció 
dades  [1] Port Mataró

% % %

 sense activitat 1014 5 0 0 0 0

 comercial
 botigues nàutiques 841 4 974 5

1447 7 taller nàutic 150 1 174 1
 llotja 300 2 300 2

 oficines

 consorci 500 3 500 3

942 5
 oficines 143 1 166 1
 entitats nàutiques 23 0 27 0
 confraria pescadors 250 1 250 1

 indústria
 pallols 3900 20 3900 20

4300 22
 naus escar 400 2 400 2

 equipament

 pallols esportius 303 2 303 2

6673 35

 bar-rest. nocturn 3244 17 3756 19
 bar-rest. diürn 1494 8 1730 9
 submarinisme 323 2 374 2
 escola nàutica 203 1 235 1
 empresa xàrter 75 0 75 0
 subministres 100 1 100 1
 creu roja 100 1 100 1

 zona verda 5750 30 5750 30 5750 30
 franja costanera 200 1 200 1 200 1
 total 19313 100 19313 100 19313 100

sostre 
(m2)

sostre 
(m2)

sostre 
(m2)
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2.4.3. Dotació de personal i horaris de les activitats del Port de Mataró

Com és natural les diferents activitats del Port ajusten l'oferta a la demanda, en concret tant

a nivell d'horaris com en relació a la dotació de personal. És per això que una part important

del personal que treballa en el Port té contractes temporals, de cap de setmana, etcètera.

En conseqüència, el nombre de treballadors que estan presents en el Port de Mataró no

coincideix amb les dades d'ocupació del Pla estratègic i director del Port de Mataró de juny

de 2008, a on s'ha tingut en compte l'ocupació indirecta que genera les activitats que hi ha

en el Port. A títol d'exemple destaca la zona tècnica, la qual genera feina indirecta

d'electricitat, fusteria, manyeria, decoració naval, etcètera a empreses que no estan en el

Port.

En aquest projecte es considera dies no feiners els dissabtes, diumenges i festius, però

com es veurà al llarg de l'estudi són precisament aquests dies quan hi ha més activitat en la

majoria de sectors del Port de Mataró, donat el seu caràcter turístic i lúdic, tret de la pesca i

de la zona tècnica. La temporada alta, es el període que va des del mes d’Abril al mes

d’Octubre, per tant, els de màxima assistència de treballadors i de visitants. És per això que

el projecte parteix de les dades dels dies feiners i festius de temporada alta, i en el cas dels

festius les dades són dels dissabtes al ser el dia no feiner amb més activitat.

A continuació es mostra la Taula de dotació de personal de les diferents activitats del Port

de Mataró en funció del dia: feiner o festiu. Les activitats estan agrupades segons la

classificació de l'Annex 1 del Decret 344/2006 

Taula 2.2. Dotació de personal de les activitats del Port de Mataró

La Taula 2.2. és un resum de la dotació de personal de les diferents activitats agrupades i

destaca el fet que la dotació total de personal en el Port es mantén pràcticament constant

entre els dies feiners i festius. Però, el percentatge de personal dels diferents sectors canvia

totalment en funció del dia. És com si el Port canvies la seva configuració segons el dia de

la setmana.

Durant els dies feiners el Port és multi-funcional, amb un 39% de treballadors dels diversos

equipaments, però que bàsicament són els restaurants i bars; un 29% de treballadors del

sector industrial i un 23% del sector comercial. Per contra, durant els dies festius l'activitat

activitat
feiners no feiners

unitat % unitat %
 comercial 56 23 20 8
 oficines 27 11 11 5
 indústria 70 29 0 0
 equipament 86 36 212 87
 zona verda 0 0 0 0
 franja costa 0 0 0 0
 total 239 100 243 100
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del Port es concentra amb el sector de la restauració, representant el 87% i de forma

minoritària també estan presents les activitats comercials, amb un 8%

A continuació es mostra la Taula dels horaris de les diferents activitats que hi ha en el Port.

Taula 2.3. Horaris de les activitats del Port de Mataró

En la Taula 2.3. es pot constatar la diversitat d'horaris de les diferents activitats i també que

en el Port hi ha associada activitat durant pràcticament tot el dia.

2.4.4. Desplaçaments dels treballadors

En el present projecte es considera un desplaçament a un viatge d'entrada o sortida del

Port. A continuació es presenta la Taula 2.4. en la qual es mostre els desplaçaments

realitzats pels treballadors segons l'activitat, i s’ha obtingut de creuar la informació de la

Taula 2.2. amb les dades de la Taula 2.3., d’on s'han determinat el nombre de torns. 

Taula 2.4. Desplaçaments dels treballadors del Port de Mataró

activitat
1r torn 2n torn 3r torn

observacions
inici final inici final inici final

 botigues nàutiques 09:00 14:00 16:00 19:00  feiners i festius
 taller nàutic 09:00 14:00 16:00 19:00  feiners i festius
 llotja 18:00 19:00  feiners
 consorci 06:00 14:00 14:00 22:00 22:00 06:00  feiners i festius
 oficines 09:00 14:00 16:00 19:00  feiners
 entitats nàutiques 10:00 14:00  festius
 confraria pescadors 09:00 13:00 16:00 20:00  feiners
 pescadors 21:00 17:00  feiners
 escar 08:00 13:00 14:30 17:30  feiners
 bar-restaurant nocturn 20:00 4.00  feiners i festius
 bar-restaurant diürn 12:30 16:00 20:00 01:00  feiners i festius
 submarinisme 08:00 20:00  festius
 escola nàutica 10:00 13:00 17:00 22:00  feiners i festius
 empresa xàrter 10:00 13:00 17:00 20:30  feiners i festius
 subministres 08:00 13:00 14:30 17:30  feiners i festius
 creu roja 06:00 14:00 14:00 22:00 22:00 06:00  festius

activitat
desplaçaments treballadors

feiners festius
unitats % unitats %

 comercial 218 30 60 12
 oficines 68 9 22 4
 indústria 160 22 0 0
 equipament 274 38 428 84
 zona verda 0 0 0 0
 franja costa 0 0 0 0
 total 720 100 510 100
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La Taula 2.4. posa de manifest que els desplaçaments dels treballadors disminueix durant

els dies festius, encara que la dotació de personal total en el Port es mantén pràcticament

constant durant tots els dies (veure Taula 2.2.). La causa d'aquesta situació és que un

percentatge important de treballadors es queda a dinar en el propi Port els dies que tenen

més feina, i així tenen temps de descansar.

Per als càlculs s'han tingut en compte les següents consideracions: durant els dies feiners el

50% del personal de l'escar i de les empreses xàrter es queden a dinar en el Port, mentre

que durant els dies festius, el 50% del personal de les botigues i tallers nàutics, i el 100%

del personal dels bars-restaurants diürns i de les empreses xàrter es queden a dinar al Port.

2.4.5. Procedència de la demanda actual de viatges al Port de Mataró 

La necessitat d'analitzar la procedència de les persones que van al Port és degut a que

aquest aspecte té una forta relació amb la distribució modal del transport que utilitzen. En

aquest apartat s'estudia la demanda actual de viatges al Port de Mataró segons la

procedència de les persones, les quals s'han agrupat en treballadors i visitants. S'ha

diferenciat entre els visitants a les instal·lacions portuàries pròpiament dites, i els visitants

que van a passejar per les zones verdes i/o la franja costanera del Port, perquè representen

un públic de característiques diferents en relació a la procedència i per tant als modes de

transport.

Procedència de la mobilitat obligada

La mobilitat obligada està relacionada amb la que realitzen els treballadors. D’acord amb la

informació facilitada pel Pla de Mobilitat Urbana de Mataró 2005 de l’Ajuntament de Mataró,

el percentatge d'autocontenció a la ciutat de Mataró és del 61%. Aquest paràmetre valora el

percentatge de població activa del municipi que treballa en el mateix municipi. Així es pot

considerar que el 61% dels treballadors del Port són residents a Mataró, mentre que el 39%

restants no resideixen a Mataró.

Procedència de la mobilitat no obligada

La mobilitat no obligada està relacionada amb la mobilitat personal com són els

desplaçaments per motius d'oci, diversió, passeig, etcètera. En el present projecte es

classifica la procedència de la mobilitat no obligada en dos grups, utilitzant com aspecte

diferenciador el motiu principal del desplaçament. 

Procedència dels visitants al Port de Mataró

A continuació es mostra la Taula 2.5., la qual s'ha obtingut del Pla Estratègic i Director del

Port de Mataró de Juny de 2008, i en ella hi ha la procedència dels visitants al Port de

Mataró en percentatge. No estan inclosos els visitants a les zones verdes i/o a la franja

costanera els quals s'analitzaran a part.
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En aquest grup hi estan inclosos els navegants i les persones que practiquen la pesca

esportiva. És un col·lectiu de persones que es caracteritzen per que quan van al Port no

només practiquen esports nàutics, sinó que fan vida social en el Port, per exemple, es

queden a dinar als restaurants, fan compres a les botigues, consultes als tallers tècnics del

Port, gestions a les oficines del Consorci, etcètera. 

Taula 2.5. Procedència dels visitants al Port de Mataró 

Procedència dels visitants a les zones verdes i/o la franja costanera

L'accés a la platja adossada al Port, al passeig marítim, i a les zones verdes dins del Port és

lliure, públic i gratuït, resultant ser molt visitades pels mataronins i en menor mesura per

gent de la comarca. 

S'entén per zones verdes el passeig per a vianants situat en el braç de defensa del Port i als

parcs urbans que hi ha dintre del Port i per franja costanera a la platja adossada a ponent

de les instal·lacions portuàries actuals.

Aquests visitants es caracteritzen perquè el seu principal interès i motiu per desplaçar-se

fins al Port és el de gaudir de les zones verdes i de la franja costanera adossada al propi

Port i normalment no utilitzen cap altre servei del Port. S'estima que el 80% d'aquests

visitants són persones residents a Mataró.

Procedència %
 Maresme 30,4
 Mataró 23,3
 Barcelonés 21,4
 Vallès Oriental 11,5
 Vallès Occidental 8,4
 Baix Llobregat 1,6
 Altres 2,5
 Resta Catalunya 1,0

total 100,0
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3. Transport i repartiment modal actual

3.1. Introducció

En aquest capítol es presenta un anàlisi de Mataró i del seu Port en quant a l'oferta i

demanda de transport, i al final del capítol hi ha el repartiment modal actual de Mataró. 

La definició i diagnosi de la situació actual del transport permetrà, en capítols posteriors,

estudiar la incidència de la mobilitat generada pel Port de Mataró, i determinar propostes de

mobilitat.

3.2. L'oferta de transport actual

3.2.1. Infraestructures del transport

Xarxa viària externa

Les vies que formen la xarxa viaria bàsica externa són aquelles que permeten connectar

l’entorn metropolità amb Mataró i els principals punts d’atracció del municipi entre ells. 

Autopistes

L’autopista C-32 va de Barcelona ciutat a Tordera, travessa longitudinalment tota la

comarca del Maresme, per tant és l'eix principal de comunicació de la comarca. L'autopista

permet una bona comunicació de Mataró amb la ciutat de Barcelona i amb la resta de

municipis de la comarca. És una autopista de peatge, tret del tram de Mataró a on funciona

com a variant, és a dir, com a Ronda, essent aquest tram gratuït. Aquesta Ronda evita que

el trànsit travessi la ciutat, per això la N-II ha adoptat la consideració d'avinguda quan

travessa Mataró. La C-32 connecta amb la C-60, la qual ens porta fins a Granollers, la

capital del Vallès Oriental. 

Xarxa viària regional  

Les carreteres autonòmiques tenen la funció de connectar el municipi amb les poblacions

dels voltants. A continuació es fa una breu descripció de la xarxa viària regional:

- Autovia C-60: Autovia de Mataró a Granollers, és per tant una via ràpida que connecta les

dues ciutats, evitant superar la Serralada Litoral per la Collada de Parpés. La C-60 travessa

la comarca del Maresme transversalment.

- L’antiga carretera N-II: Aquesta carretera travessa la ciutat de Mataró pel front litoral,

paral·lela a la via del tren. Connecta la ciutat amb Barcelona, per la plana litoral, i amb

Girona, per l’interior, desprès de creuar tot el Maresme longitudinalment. En el present, no
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és una via ràpida perquè hi ha molts trams urbans.

- La carretera C-1415: Aquesta carretera és paral·lela a la C-60, connecta Mataró amb el

Vallès Oriental per Argentona.

- La carretera BV-5031: Aquesta carretera, també denominada carretera de Mata, és una

via de caràcter comarcal que connecta Mataró amb el nord del Maresme. Va des de Mataró

nord, fins a Sant Pol de Mar, unint alguns dels pobles de l'interior de la comarca.

Xarxa viària interna

La xarxa viària interna és el conjunt de vies en el qual té lloc la mobilitat urbana, tant sigui

per mitjans motoritzats, com a peu o en bicicleta. Aquesta xarxa ha de suportar els viatges

que tenen el seu origen o destinació la pròpia ciutat. 

Xarxa viària principal

La xarxa viària principal és el conjunt de vies que connecten els principals punts d’entrada

amb els punts d’atracció més importants de la ciutat. Aquesta xarxa absorbeix la major part

del trànsit urbà.

A l’entorn del Port de Mataró, la xarxa viària principal inclou l’Avinguda del Maresme (que

abans era la N-II) i que, generalment, cal utilitzar per accedir al Port de Mataró. L'Avinguda

del Maresme és el principal connector entre la façana marítima i la xarxa viària externa, i

també amb la Ronda Barcelona, la qual és la via principal per connectar el passeig Marítim

amb el centre de Mataró. L’Avinguda del Maresme té una intensitat mitjana diària de 20000

vehicles/dia en cada sentit, essent, per tant, una de les principals vies del municipi. En

algunes ocasions presenta un cert grau de congestió. 

El Port té un accés directe des del passeig Marítim a l’autopista C-32 i a la N-II sense influir

en la resta de la xarxa de la ciutat, per tant, té bona comunicació. En conseqüència, el

trànsit de vehicles associat al Port de Mataró té un nivell d'interferència molt baix respecte el

trànsit de la resta de la ciutat.

          Xarxa viària secundària

La xarxa viària secundària està formada per les vies de connexió interna dels diferents

punts d’atracció de la ciutat. Són vies exclusivament urbanes que connecten l’interior de la

trama urbana amb la xarxa viària principal. A l’entorn del Port de Mataró, la xarxa viària

secundària inclou el Camí Ral i el carrer de Llepant.

           Xarxa local

Amb el nom de la xarxa local s’inclouen les vies restants que no formen part de la xarxa

bàsica. Són aquelles vies urbanes que tenen la funció d’absorbir els desplaçaments de

caràcter residencial i facilitar l’entrada a vies com les rondes i les vies d’accés. La xarxa
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local també conté els carrers de vianants i de prioritat invertida del municipi. Els vials

d’aquesta xarxa propers al Port de Mataró són els carrers Cooperativa, Churruca, Gravina,

Ronda President Irla i l’avinguda Jaume Recoder. La resta de vials són de caire veïnal.

           Xarxa per a vehicles motoritzats a l'entorn del Port de Mataró

El Port de Mataró, degut a la seva situació, té una interferència limitada amb la resta de

xarxa vial de la ciutat. Des del Port es pot accedir a la ciutat amb vehicle motoritzat pel pas

de Ponent, pel pas de Cargol i pel pas de Sant Simó. El pas de Ponent és l'adequat per

accedir al Port amb vehicles pesants. La vialitat del Port queda delimitada per dues

rotondes, una a cada extrem, i pel passeig Marítim, que és un vial de doble sentit, amb un

carril per a cada sentit. A l'alçada de l’estació de RENFE hi ha l’accés per entrar o sortir del

Port. 

           Xarxa de vianants a l'entorn del Port de Mataró

La ciutat de Mataró està força adaptada per a vianants. L'any 2006 la ciutat tenia 22,6 km

de vials que eren d'ús exclusiu per als vianants i bicicletes. En concret, és a la xarxa local

del barri del Centre Històric a on hi ha la major part dels vials adaptats als vianants i per això

els vehicles motoritzats hi tenen un accés restringit. A l'entorn del Port de Mataró hi ha el

passeig Marítim, el qual és un vial important per als vianants per la seva proximitat al mar.

El Passeig Marítim i per tant, el Port de Mataró, es connecten amb la ciutat per 4 accessos

per a vianants que són passos soterranis i que són els següents:

1) Pas del Cargol: situat a 450 m de la zona comercial, al costat de llevant. Aquest pas

no és accessible per a PMR (persones amb mobilitat reduïda), doncs compta amb

moltes escales a l’entrada i a la sortida del pas.

2) Pas soterrani per a vianants: ubicat a 140 m de la zona comercial, al costat de llevant.

Aquest pas és accessible per a PMR, i és d’una amplada considerable. 

3) Pas soterrani situat a l’estació de RENFE, per tant, davant de la zona comercial.

Aquest pas no és accessible per a PMR.     

4) Pas de Ponent, situat al costat de ponent, a la vertical de la rotonda de la Laïa

l’arquera, i a una distància d’uns 750 m de la zona comercial. Aquest pas és accessible

per a PMR.

           Xarxa per a bicicletes

A continuació s'analitza la xarxa per a bicicletes que hi ha actualment a Mataró.

La ciutat de Mataró té una orografia accidentada i amb contrastos d’altitud que es posa de

manifest quan hom es desplaça del front costaner cap a l'interior de la ciutat, la qual cosa fa

que sigui poc operatiu l'ús de la bicicleta en aquests casos. Per contra, el relleu és pla en el

moment que el desplaçament és paral·lel al mar. Així, en direcció a Vilassar de Mar, o bé
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cap a Sant Andreu de Llavaneres, el trajecte al ser paral·lel al mar és totalment pla i per

tant, la bicicleta pot ser una alternativa interurbana en moments de lleure.

L'any 2006 la xarxa per a bicicletes de Mataró era de 6,7 km. La xarxa és petita però això no

hauria de ser un problema per a aquelles persones que utilitzin la bicicleta com a mitjà de

transport, doncs Mataró té, en general, uns carrers estrets en els quals els vehicles

motoritzats hi circulen a velocitats moderades. Arran d'aquest fet, en la majoria dels carrers

de Mataró és compatible la circulació de les bicicletes i dels vehicles motoritzats

simultàniament.

A l'entorn del Port de Mataró hi ha un carril bici paral·lel al passeig Marítim i dos

aparcaments per a bicicletes, un a cada extrem del Port. L'aparcament de bicicletes del

costat de llevant, davant del pas soterrani amb el qual es pot accedir a l'estació de tren, té

capacitat per a 24 bicicletes, mentre que l'aparcament de ponent té capacitat per a 8

bicicletes.  Aquest servei és gratuït però no vigilat.

3.2.2. L'oferta de places d'aparcament per a vehicles  

A l’entorn del Port de Mataró l'oferta d’aparcament al carrer és molt escassa, i en tot cas és

normalment zona blava. L’estacionament en superfície sotmès a control horari limitat i

controlat mitjançant parquímetres té la finalitat d’aconseguir la rotació de vehicles aparcats

en zones d’insuficient oferta, en conseqüència és una oferta d’aparcament per a poc temps.

Això dificulta l'aparcament per als residents, i encara més, per als ciutadans que desitgin la

intermodalitat del cotxe al ferrocarril o a l'autobús interurbà.

El Port de Mataró disposa de les següents zones d'aparcament per a cotxes:

Fig. 3.1 Plànol general del Port de Mataró actual
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Les zones de color verd fosc són els diferents aparcaments del Port de Mataró.

El Port de Mataró disposa actualment de la següent oferta d’aparcament per a cotxes:

-  lliure: 104 places

-  regulat: 598 places

-  reservat: 300 places

-  pesca:   50 places

-  escar:   50 places

      total:           1102 places

En el Port de Mataró no hi ha places d'aparcament preparat per a motocicletes, de manera

que aquestes utilitzen les places d'estacionament dels cotxes.

3.2.3. Parc de vehicles a Mataró 

A l’any 2007, a la ciutat de Mataró hi havia censats 70187 vehicles, dels quals 48640 eren

turismes. L’índex de motorització era de 558 vehicles/1000 habitants, molt per sota la

mitjana comarcal que era de 637 vehicles/1000 habitants i la de Catalunya que era de 654

vehicles/1000 habitants.

A continuació es mostra les dades del Parc de vehicles de Mataró i la comparativa amb el

Maresme i amb Catalunya.

 Taula 3.1. Parc de vehicles a Mataró, el Maresme i a Catalunya l’any 2007 [3]

3.2.4. L'oferta de Transport Públic

A continuació es fa una descripció de l’oferta de transport públic existent a Mataró, que en el

cas ideal hauria de ser un dels elements primordials de la mobilitat.

El transport interurbà

Ferrocarril: RENFE rodalies

L’estació de tren està situada entre l’avinguda Maresme i el passeig Marítim, enfront del

Port de Mataró. L'estació té una sola entrada d’accés per la citada avinguda, de tal forma

que per poder accedir des del passeig Marítim cal utilitzar el pas soterrani que està al

vehicles
Mataró Maresme Catalunya

unitats % unitats % unitats %

 turismes 48640 69 187606 68 3332646 68
 motocicletes 8703 12 36258 13 585797 12
 camions i furgonetes 10949 16 43125 16 817163 17
 tractors industrials 140 0 824 0 29536 1
 autobusos 1755 3 6867 3 157525 3
 total 70187 100 274679 100 4922667 100
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davant del Port. Amb aquesta línia de tren Mataró es comunica amb Barcelona i amb la línia

de RENFE regional, que des de Maçanet va fins a Girona i Portbou.

Característiques generals del transport per ferrocarril:

- La durada del trajecte entre l’estació de Mataró i l’estació de Plaça de Catalunya-

Barcelona és de 36 a 38 min.

- La freqüència aproximada és de 10 min, i en hora punta pot arribar a ser de 7 min. 

- El primer tren surt de l’estació de Plaça de Catalunya-Barcelona a les 5.59 i l’últim a

les 0.00, per tant RENFE rodalies ofereix una cobertura de 18 hores.

- El servei de ferrocarril compta amb més de 100 serveis d’anada i tornada a

Barcelona els dies feiners i de 60 serveis els dies festius, i més de 30 serveis

d’anada i tornada a Blanes.

Autobús interurbà

La ciutat de Mataró compte amb una oferta de transport públic d’autobús interurbà força

important. Hi ha 14 línies, de les quals 12 fan horari diürn i 2 horari nocturn. Mitjançant la

xarxa d'autobusos interurbans hom pot accedir a 5 ciutats com són: Barcelona, Badalona,

Granollers, Sabadell i Blanes. Per altra banda, la xarxa d'autobusos interurbans connecta

Mataró amb un total de 24 pobles de la comarca, resultant que des de Mataró es pot accedir

a tots els pobles del Maresme. 

En resum, la xarxa d'autobusos interurbans connecta Mataró amb el Barcelonès, el Vallès

Oriental i Occidental i amb tots els pobles del Maresme. Cal destacar que les línies

d'autobús interurbà més utilitzades són les que connecten Mataró amb Barcelona. 

Les línies d’autobús interurbà que connecten Mataró amb Barcelona són les següents:

Línies de Mataró – Barcelona directe per autopista

Horari diürn

- Línia C1: Mataró (centre) – Barcelona (Ronda Universitat). Servei diari.

- Línia C2: Mataró (nord) – Barcelona (Ronda Universitat). Servei dies feiners.

- Línia C5: Mataró - UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). Servei dies feiners.

- Línia 1225: Barcelona – Mataró – Blanes. Servei dies feiners. Aquesta línia és 

directa de Barcelona a Mataró, i amb parades a totes les poblacions des de Mataró 

fins arribar a Blanes.

Horari nocturn

 - Línia N82: Barcelona – Mataró – Pineda. Aquesta línia és directe de Barcelona a 

 Mataró, i amb parades a la resta de poblacions fins a Pineda.
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Línies del Mataró – Barcelona amb parades

Horari diürn 

- Línia C10: Mataró – Barcelona. Per la N II, amb parades a Cabrera de Mar,

Vilassar de Mar, Premià de Mar, El Masnou, Montgat, Badalona i Sant Adrià. Servei

diari.

Horari nocturn

- Línia N80: Mataró – Barcelona amb parades.

Les línies 1225, N80 i N82 són les úniques que tenen parada a l'estació del tren, però la

resta de línies tenen parada a menys de 300 metres de l'estació de tren.

El transport urbà 

Autobús urbà

Mataró disposa de 9 línies de transport d’autobús urbà, que connecten els principals

equipaments de la ciutat amb les estacions de transport interurbà i amb els diferents barris

del municipi. A la ciutat hi ha 1,5 km de carril bus segregat, i 82% de la població de Mataró

té una parada d'autobús urbà a menys de 150 metres. La relació de les línies d'autobús

urbà és la següent:

Línia 1: Circular ESTACIÓ RENFE – HOSPITAL DE MATARÓ

Línia 2: Circular ESTACIÓ RENFE – HOSPITAL DE MATARÓ

Línia 3: CAMÍ DE LA SERRA – VISTA ALEGRE – ROCAFONDA

Línia 4: CIRERA – MOLINS

Línia 5: ESTACIÓ DE RENFE – HOSPITAL

Línia 6: INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – CTRA. DE MATA

Línia 7: PLAÇA DE LES TERESES – CERDANYOLA

Línia 8: ESTACIÓ DE RENFE – GALÍCIA

Línia P: MATA – VALLVERIC – PLA D’EN BOET 

Totes les línies d’autobús urbà tenen parada a l’estació de RENFE, exceptuant les línies 6 i

7. Això permet considerar la zona del Port de Mataró com molt ben comunicada a nivell de

d’autobús urbà.

A continuació es mostra la Taula dels horaris d'inici i final del servei, nombre de viatges i els

intervals de pas mig dels autobusos urbans de Mataró. En aquesta Taula es por veure que

les línies L1, L2, L5 i L6 ofereixen un volum de viatges important, donant un interval de pas

mig d'entre 14 min a 18 min i una cobertura d'unes 17 hores diàries. 

Les dades s'han obtingut de pàgina Web de Mataró bus.
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Taula 3.2. Horaris, nombre de viatges i freqüències dels autobusos urbans de Mataró 

3.3. Demanda de transport actual

3.3.1. Trànsit de vehicles motoritzats

La mobilitat a l’entorn del Port de Mataró està molt condicionada pel passeig Marítim i per

l'avinguda del Maresme, i en el futur, quan estigui construït el pas soterrani que connecti el

propi passeig Marítim amb la Ronda Barceló, aquest últim serà un eix bàsic, donat que la

citada Ronda connectarà el Port amb el centre de la ciutat. A continuació es mostren dades

de l'any 2006 de la intensitat mitjana diària a l'entorn més proper del Port:

- Al passeig Marítim hi ha una IMD (intensitat mitjana diària) de 3612 vehicles/dia en direcció

Girona, i de 3387 vehicles/dia en direcció Barcelona.  

- A l’avinguda del Maresme tenim una IMD d’aproximadament 20000 vehicles/dia els dies

feiners i de 8000 veh/dia els dissabtes i festius. En els dos casos l'IMD és en cada sentit. 

3.3.2. Trànsit de vianants

Segons el Pla de Mobilitat Urbana de Mataró de l'any 2005, a la ciutat es realitzen de l'ordre

de 180000 desplaçaments a peu cada dia, sense tenir en compte els viatges a peu

intermodals. Això, en percentatge, representa el 66% de la mobilitat urbana dels residents.

Les intensitats més importants tenen lloc al Centre Històric, al ser una zona de forta

concentració comercial-terciària.  

3.3.3. Trànsit de bicicletes

Segons l'enquesta de mobilitat quotidiana de l'any 2002 el 0,2% dels desplaçaments interns

a Mataró es fan en bicicleta, normalment per motius d'oci i en menor grau per motiu

d'estudis. És el mode de transport menys utilitzat a Mataró. 

Línia
feiners dissabtes diumenge i festius

inici final viatges freq. inici final viatges freq. inici final viatges freq.
hora hora unitats min hora hora unitats min hora hora unitats min

L1 05:25 22:34 76 14 06:36 00:27 47 23 08:16 22:39 28 31
L2 05:25 22:40 56 18 06:32 00:44 46 24 07:55 22:27 28 31
L3 05:28 22:39 37 28 07:00 22:40 37 25 08:00 22:29 28 31
L4 06:08 22:24 32 31 06:51 22:15 23 42 08:30 22:14 15 55
L5 05:21 22:23 68 15 06:31 22:28 54 18 08:32 22:13 31 26
L6 06:00 22:20 60 16 06:55 22:29 29 32 08:25 22:19 18 46
L7 06:25 21:54 44 21 06:52 21:49 42 21   -   -   - -
L8 05:40 22:14 45 22 07:00 22:25 28 34 08:26 22:15 13 64
P 07:14 20:08 6 129   -   -   - -   -   -   -   -
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3.3.4. Demanda de places d'aparcament per a vehicles 

Hi ha un dèficit d’aparcament en tota la ciutat de Mataró, i en especial al barri del Centre

Històric i a l’entorn del Port de Mataró, a on hi ha 2 vehicles per cada plaça d’aparcament

disponible.

L'aparcament del Port de Mataró durant l'any 2006 va registrar 246000 sortides, amb una

mitjana de 674 sortides al dia. Aquest índex és baix respecte a altres zones d’aparcament

regulat i per tant l’aparcament del Port de Mataró està infrautilitzat.

A nivell qualitatiu el tipus d’usuari del Port de Mataró és majoritàriament esporàdic, essent el

temps mig d’estada dels vehicles en les places d’aparcament inferior a 2 hores en el 60%

dels casos, i inferior a 5 hores en el 95% dels casos. El grau d’ocupació de l’aparcament

augmenta els vespres de divendres i dissabte i durant les hores diürnes del diumenge. De

tota manera, el grau d'ocupació de l'aparcament del Port és actualment baix.

Actualment el Port de Mataró ofereix 3 tipus d'abonaments, què tenen la següent demanda:

- abonament per als usuaris de RENFE que comprin el bitllet mensual.......73 unitats

- abonament per al Consell Comarcal del Maresme.....................................40 unitats

- abonament especial per als usuaris del Port de Mataró.........................1348 unitats

Els abonaments de RENFE-Port i del Consell Comarcal del Maresme permeten als seus

usuaris utilitzar l'aparcament del Port de Mataró de dilluns a divendres, mentre que els

usuaris amb abonaments especials poden accedir al Port tots els dies de la setmana sense

limitacions horàries de cap tipus. L'abonament especial només el poden obtenir els usuaris

que tinguin un amarrador al Port de Mataró.

3.3.5. La demanda de transport públic

Introducció

Per determinar la demanda de transport públic s'ha utilitzat la informació del EMQ 2006 –

RMB - La mobilitat a les grans ciutats [4], i el Pla de Mobilitat Urbana de Mataró de l'any

2005.

Durant els dies feiners el total de desplaçaments que tenen el seu origen i/o destinació la

ciutat de Mataró amb independència d'on resideix l'individu que els realitza és de 517516,

mentre que durant els dies festius el total de desplaçaments és de 349953.

Per altra banda, els desplaçaments de connexió són: 164054 (31,7%) els dies feiners i

143369 (41,5%) els dies festius. 

Els desplaçaments de connexió són realitzats per no residents a la ciutat de Mataró en un

55% els dies feiners i en un 48,8% els dies festius.
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La demanda del transport interurbà

Ferrocarril: RENFE rodalies

A partir de les dades del nombre total de desplaçaments per als dies feiners i festius que

tenen el seu origen i/o destinació Mataró i aplicant el repartiment modal del Pla de Mobilitat

Urbana de Mataró de l'any 2005, a on s'indica que el mode de transport del tren és del 4,5%

del total de desplaçaments realitzats per les persones amb independència d'on resideixen,

s'estima que la quantitat total d'entrades i sortides diàries a l'estació de tren és de 23288 els

dies feiners i de 15748 els dies festius. 

Autobús interurbà

El mode de transport amb autobús interurbà en percentatge és el 3,4% del total de

desplaçaments realitzats per les persones amb independència d'on resideixen. Aplicant la

mateixa metodologia que en l'apartat anterior s'obté que amb l'autobús interurbà es

realitzant 17595 desplaçaments els dies feiners i 11898 els dies festius.

La demanda del transport urbà: l'autobús urbà

És un dels modes de transport per fer desplaçaments interns, aquest representa el 3,8% del

total de desplaçaments que s'efectuen tenint el seu origen i/o destinació Mataró, entre els

residents i els no residents. Aplicant la mateixa metodologia que en l'apartat anterior

s'estima que durant els dies feiners es fan 19666 desplaçaments en autobús urbà i 13298

els dies festius.

3.4. Repartiment modal actual 

Les Taules del repartiment modal segons la residència de l'usuari s'han obtingut a partir de

les dades que hi ha en el Pla de Mobilitat Urbana de Mataró 2005 de l'Ajuntament de Mataró

i de la distribució dels desplaçaments segons mode de transport de l'EMQ 2006 -RMB- La

mobilitat a les grans ciutats de l'ATM (Autoritat del Transport Metropolità).

Taula 3.3. Repartiment modal actual dels residents a Mataró

vehicle privat transport públic no motoritzats

cotxe moto altres RENFE a peu bici

% % % % % % % %
 intern-intern 25,7 2,9 0,6 0,0 0,0 5,3 65,3 0,2
 inter-extern 61,1 7,0 1,4 13,9 15,3 0,0 1,1 0,2
 extern-intern 62,2 7,1 1,4 14,1 14,3 0,0 0,7 0,2
 total 33,4 3,8 0,8 3,0 3,2 4,1 51,6 0,2

origen-
destinació

bus 
inter

bus 
urbà
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Taula 3.4. Repartiment modal actual dels residents i no residents a Mataró

Taula 3.5. Repartiment modal actual dels no residents a Mataró

De les Taules 3.3., 3.4. i 3.5. es poden extreure les següents conclusions:

Els residents a Mataró realitzen els desplaçaments interns principalment a peu, i utilitzen el

cotxe per anar dels barris perifèrics al centre de la ciutat, essent el cotxe el segon mode de

transport urbà més utilitzat. L'ús del bus urbà es baix i la bicicleta pràcticament no s'utilitza

com a mode de transport quotidià. En els desplaçaments externs el cotxe és el mode de

transport principal, mentre que l'ús del tren i del bus interurbà està molt igualat. 

Els no residents a la ciutat de Mataró utilitzen principalment el cotxe com a mitjà de transport

per anar o sortir de Mataró, i com a transport públic interurbà utilitzen principalment el tren,

en un percentatge que duplica a l'ús de l'autobús interurbà. 

vehicle privat transport públic no motoritzats

cotxe moto altres RENFE a peu bici

% % % % % % % %
 intern-intern 43,4 4,9 1,0 0,0 0,0 7,8 42,9 0,1
 inter-extern 68,8 7,8 1,6 13,9 6,3 0,0 1,5 0,1
 extern-intern 68,8 7,8 1,6 13,9 6,3 0,0 1,5 0,1
 total 59,2 6,7 1,3 8,7 4,0 2,9 17,1 0,1

 origen- 
destinació

bus 
inter

bus 
urbà

vehicle privat transport públic no motoritzats

cotxe moto altres RENFE a peu bici

% % % % % % % %
 intern-intern 28,3 3,2 0,6 0,0 0,0 5,6 62,1 0,2
 inter-extern 65,3 7,4 1,5 14,0 10,5 0,0 1,3 0,1
 extern-intern 65,3 7,4 1,5 14,0 10,5 0,0 1,3 0,1
 total 40,2 4,6 0,9 4,5 3,4 3,8 42,5 0,2

 origen – 
destinació

bus 
inter

bus 
urbà
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4. Càlcul de la mobilitat generada en el Port de

Mataró

4.1. Introducció

Un dels objectius del present estudi és calcular el nombre de viatges que es generen en el

Port de Mataró actualment i els que es generaran en el futur amb l'ampliació prevista.

La dotació de personal en les diferents activitats, la quantitat de desplaçaments que

aquestes persones realitzen i la procedència dels visitants en funció del dia són alguns dels

aspectes que posan d'evidència que el Port té dos escenaris distints, segons si el dia és

feiner o festiu. Aquest fet s'haurà de tenir en compte per fer l'anàlisi de la mobilitat del Port

de Mataró i en conseqüència s'haurà de calcular la mobilitat generada en el Port en els dies

feiners i en els dies festius.

En el càlcul de la mobilitat generada en el Port de Mataró avaluem els desplaçaments

generats a partir de les superfícies de sostre de cada activitat i aquestes dades es creuen

amb els ratis de mobilitat generada de l’Annex 1 del Decret 344/2006, mentre que en el

càlcul de la mobilitat generada per l’ampliació del Port de Mataró avaluem l’increment

potencial de desplaçaments degut a l'augment de les activitats. 

4.2. Càlcul de la mobilitat generada en el Port de Mataró

En aquest apartat es procedeix a determinar la mobilitat generada en el Port de Mataró en

l'actualitat en els dies feiners i en els dies festius, donat que les superfícies per als diferents

usos són diferents.

Per el càlcul de la mobilitat que és capaç de generar/atraure el Port de Mataró s’utilitzen els

paràmetres mínims de viatges generats/dia del Decret 344/2006 de regulació dels estudis

d’avaluació de la mobilitat generada, que es mostren a continuació:

Taula 4.1. Paràmetres per al càlcul de la mobilitat generada

A la Taula 2.1. les dades que estan sota el títol “Port de Mataró” són les superfícies i usos

viatges generats/dia quantitat unitats
 ús comercial 50
 ús d'oficines 15
 ús industrial 5
 equipaments 20
 zones verdes 5
 franja costanera 5  viatges/m de platja

 viatges/100 m2 de sostre
 viatges/100 m2 de sostre
 viatges/100 m2 de sostre
 viatges/100 m2 de sostre
 viatges/100 m2 de sòl
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del Port de Mataró en l'actualitat en el cas que tot el sostre edificat tingués activitat. Però,

cal tenir en compte que les diferents activitats del Port estan en funcionament segons si el

dia és feiner o bé, si és un dia no feiner (dissabtes, diumenges i festius). A continuació es

presenta la Taula 4.2. de les superfícies i usos del Port de Mataró segons el dia: 

Taula 4.2. Superfícies i usos del Port de Mataró

A continuació es mostre la Taula 4.3. de la mobilitat generada per usos al Port de Mataró,

les dades de la qual s'han calculat a partir d'aplicar els paràmetres de la Taula 4.1. a les

corresponents dades de superfícies i usos del Port de Mataró de la Taula 4.2.

Taula 4.3. Mobilitat generada per usos al Port de Mataró

Segons els resultats de la Taula 4.3., durant els dies feiners la mobilitat generada total

associada a l'àmbit del Port de Mataró és de 2850 desplaçaments (suma dels

desplaçaments d'entrada i sortida del Port), mentre que durant els dies festius és de 3260

desplaçaments.

A partir de la informació continguda a la Taula 2.4. i a la Taula 4.3. s'obté els desplaçaments

totals classificats entre els realitzats pels treballadors i els realitzats pels visitants, els

resultats dels quals es mostren a la Taula 4.4:

activitat
feiner festiu

% %

 comercial 1447 10 1147 8
 oficines 916 6 427 3
 indústria 4300 29 0 0
 equipament 2430 16 6673 47
 zona verda 5750 38 5750 41
 franja costanera 200 1 200 1
 total 15043 100 14197 100

sostre 
(m2)

sostre  
(m2)

activitat
feiner festiu

viatges % viatges %

 comercial 724 25 574 18
 oficines 137 5 64 2
 indústria 215 8 0 0
 equipament 486 17 1335 41
 zona verda 288 10 288 9
 franja costanera 1000 35 1000 31
 total 2850 100 3260 100
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Taula 4.4. Mobilitat generada per usos al Port de Mataró segons tipologia de persona

De les dades contingudes a la Taula 4.4. es pot concloure que d’acord amb els criteris

d’avaluació de la mobilitat proposats al Decret 344/2006, i partint de les dades de sostre

edificat i usos del Pla estratègic i director del Consorci Port Mataró, de juny de 2008, i del

coneixement del nombre de treballadors segons l’activitat, el present document estima en

2850 el nombre total de desplaçaments que es generen en el Port de Mataró els dies

feiners, dels quals 720 són fets pels treballadors, i 2130 pels visitants. Tenint en compte la

classificació dels visitants utilitzada en el present projecte, s'obté que 842 desplaçaments

són fets pels visitants a les instal·lacions del port i 1288 pels visitants a les zones verdes i/o

franja costanera. 

Per altra banda, i utilitzant el mateix criteri es pot concloure que durant els dies festius

s'estima que hi ha en total 3260 desplaçaments, dels quals 510 són fets pels treballadors i

la resta, 2750, són fets pels visitants, d'aquests 1288 els fan els visitants de les zones

verdes i/o franja costanera i la resta, 1462 desplaçaments, són fets pels visitants a les

instal·lacions del port.

De les dades de la Taula 4.4. s'observa:

Taula 4.5. Percentatges de desplaçaments segons la tipologia de persona

Els visitants al Port i a la franja costanera realitzen el 75% i el 84% dels desplaçaments

durant els dies feiners i festius respectivament. En els dies feiners, el 60% dels

desplaçaments dels visitants al Port són fets pels visitants a les zones verdes i/o franja

costanera, mentre que durant els dies festius aquest grup representa el 46% dels

desplaçaments del total de visitants. Per altra banda, durant els dies feiners els treballadors

representen el 25% dels desplaçaments, mentre que durant els festius el 16%. Per tant, es

pot concloure que durant els dies feiners el Port de Mataró té un cert caire industrial i les

activitats d'equipament tenen una activitat modesta (només el 40% dels visitants hi van per

tipologia de persona
% desplaçaments
feiners festius

 treballadors 25 16
 visitants 30 45
 visitants franja costanera 45 39

activitat
desplaçaments dies feiners desplaçaments dies festius

treballador visitants total treballador visitants total
 comercial 218 506 724 60 514 574
 oficines 68 69 137 22 42 64
 indústria 160 55 215 0 0 0
 equipament 274 212 486 428 907 1335
 zona verda 0 288 288 0 288 288
 franja costanera 0 1000 1000 0 1000 1000

total   720 2130 2850 510 2750 3260
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temes relacionats amb les activitats que es desenvolupen en el Port). Durant els dies festius

l'activitat del Port augmenta considerablement, a pesar que les activitats industrials estan

parades. Això és com a conseqüència que l'oferta i la demanda de les activitats terciàries i

d'oci augmenten fortament durant aquests dies. En resum, el Port té un caràcter

marcadament turístic i d'oci durant els dies festius. 

4.3. Repartiment modal associat al Port de Mataró

Del coneixement dels repartiments modals actuals vinculats a la ciutat de Mataró (apartat

3.4.) i de la procedència dels treballadors i dels visitants del Port de Mataró (apartat 2.4.5.)

s'obté el repartiment modal segons la tipologia de persona que accedeix al Port de Mataró

Taula 4.6. Repartiment modal associat al Port de Mataró

Les dades de la Taula 4.6. mostren com el grup dels treballadors del Port de Mataró i el

grup dels visitants de les zones verdes i/o franja costanera els modes de transport que més

utilitzen són el transport privat i el anar a peu, mentre que els visitants al Port

fonamentalment utilitzen el transport privat. Això és com a conseqüència de la procedència

majoritària de les persones, doncs el percentatge de residents a Mataró entre els 2 primers

grups és del 61% i 80% respectivament, i en canvi entre els visitants és minoritari, del

23,3%.

A continuació es presenta la Taula 4.7. de la mobilitat generada classificada per modes de

transport, les dades de la qual s'han obtingut aplicant el repartiment modal associat al Port

de Mataró, Taula 4.6., a la mobilitat generada per usos al Port de Mataró, Taula 4.4. 

A la Taula 4.7. es posa de manifest que tant pels dies feiners com pels festius els dos

modes de transport més utilitzats són el cotxe i anar a peu, de tal forma que junts

representen el 82,2% i el 81,0% del total de desplaçaments fets els dies feiners i festius

respectivament.

modes
Port de Mataró

treballador visitants visitants
% % %

  altres 1,0 1,4 0,8
 cotxe 42,5 58,9 34,3
 moto 4,8 6,7 3,9
 RENFE 5,4 10,7 2,8
 bus interurbà 2,5 4,9 1,3
 bus urbà 3,2 1,2 4,2
 a peu 40,4 16,2 52,5
 bicicleta 0,2 0,1 0,2

total 100 100 100

franja 
costanera
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Taula 4.7. Mobilitat generada classificada per modes de transport

Per fer l’estimació dels fluxos de trànsit de vehicles cal aplicar als desplaçaments en vehicle

privat els factors d’ajust que tenen en compte els paràmetres d'ocupació dels vehicles

privats i que es mostren a continuació:

 Taula 4.8. Paràmetres d'ocupació dels vehicles privats a Mataró

El resultat d'aplicar els citats paràmetres dóna els fluxos de vehicles privats durant un dia:

Taula 4.9. Flux total de vehicles privats en funció del dia

D’acord amb els criteris de la mobilitat proposats al Decret 344/2006, i partint de les dades

de superfícies i sostres edificats segons el Pla estratègic i director del Consorci Port Mataró

modes
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 altres 7 12 10 29 5 20 10 35
 cotxe 306 496 442 1243 217 861 442 1519
 moto 35 56 50 141 25 98 50 172
 RENFE 39 90 36 165 28 157 36 220
 bus interurbà 18 41 16 75 13 71 16 100
 bus urbà 23 10 55 88 16 18 55 89
 a peu 291 136 676 1104 206 237 676 1119
 bicicleta 1 1 2 5 1 2 2 5

total 720 842 1288 2850 510 1462 1288 3260
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dies feiners dies festius

treballador visitant treballador visitant

(persones/vehicle)
altres 1,20 1,30 1,50 1,20 1,30 1,70
cotxe 1,20 1,30 1,50 1,20 1,30 1,70
moto 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,25

franja 
costanera

franja 
costanera
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 altres 6 9 7 21 4 15 6 25
 cotxe 255 382 294 931 181 662 260 1103
 moto 33 54 48 134 23 93 40 157

total 294 444 349 1087 208 771 306 1285
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de Juny de 2008, el present document estima en 1087 el nombre total de desplaçaments en

vehicle privat que hi ha en l’àmbit d'estudi en un dia feiner i en 1285 el nombre total de

desplaçaments en vehicle privat en un dia festiu, tot considerant els paràmetres d'ocupació

de vehicles privats de la Taula 4.8. Cal tenir en compte que el nombre de vehicles de quatre

rodes que entren o surten del Port els dies feiners degut a la mobilitat generada és d'uns

952 vehicles, i per altre banda el nombre d'entrades és igual al de sortides. Així el nombre

d'entrades o de sortides del Port és de 476 vehicles els dies feiners.

A continuació es procedeix a determinar la distribució horària de la mobilitat generada en el

Port de Mataró i la distribució horària dels fluxos de vehicles, a fi de conèixer l'impacte que

aquesta mobilitat pot causar en els diferents modes de transport.

4.4. Distribució horària de la mobilitat generada al Port de

Mataró

Determinat el volum total de desplaçaments generats d'entrada i sortida en la zona d’estudi

al llarg d'un dia feiner i d'un dia festiu, cal observar quina és la distribució horària de la

mobilitat de les persones.

4.4.1. Metodologia per determinar la distribució horària de la mobilitat

generada al Port de Mataró

La metodologia que s'ha utilitzat per determinar les distribucions horàries dels

desplaçaments d'entrada i de sortida del Port de Mataró és la següent: a partir del

coneixement dels horaris, del nombre de treballadors i del nombre de visitants de cada

activitat portuària es pot determinar el nombre d'entrades i sortides de persones que té cada

activitat segons l'hora del dia. Al fer la suma de totes aquestes entrades i per una altra

banda, la suma de totes les sortides de les diferents activitats per a cada interval de temps

considerat s'obté els desplaçaments totals d'entrades i sortides del Port de Mataró pels

distints períodes de temps i en conseqüència la distribució horària buscada.

Per l'obtenció de la distribució horària s'han tingut en compte les següents consideracions:

1) S'han agrupat les entrades i les sortides en intervals d'1 hora.

2) Les diferents activitats s'han analitzat de forma independent i s'han tingut en compte

els següents aspectes:

1. Els treballadors i els visitants s'han estudiat de forma autònoma.

2. En tots els casos s'ha considerat que tots els treballadors entren i surten del Port

durant l'interval d'1 hora anterior i posterior de l'hora d'inici i finalització de

l'activitat corresponent, segons les dades de la Taula 2.3..

3. Les pròpies característiques de l'activitat han definit el temps de decalatge entre

les entrades i les sortides dels visitants.
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4. Tret de l'activitat de la llotja i de l'escola nàutica, s'ha distribuït les entrades dels

visitants durant tot el període de funcionament de l'activitat segons la distribució

normal estàndard N(0,1) de mitjana 0 i desviació estàndard 1, al ser el temps

una variable contínua i seguir un elevat nombre de factors independents. Les

sortides s'han determinat a partir d'aplicar un temps de decalatge respecte les

entrades. El decalatge és el temps mig de permanença d'els visitants a les

activitats, i per tant, és particular per a cada activitat.

5. En el cas de la llotja i de l'escola nàutica s'ha considerat que els visitants entren i

surten del Port durant l'hora anterior i posterior a l'horari d'inici o finalització de

l'activitat.

4.4.2. Distribució horària de la mobilitat generada els dies feiners

En la distribució horària de la mobilitat generada els dies feiners, es posa de manifest que hi

ha dos períodes de forta mobilitat, una durant el matí i l’altre per la tarda, mentre que durant 

la nit la mobilitat generada es redueix. Veure Annex.

Fig. 4.1. Distribució horària de la mobilitat generada els dies feiners

La corba de la distribució horària dels desplaçaments d'entrada al Port durant els dies

feiners té un màxim relatiu en el període de 11 h a 12 h degut als clients de les botigues i

tallers nàutics, i principalment degut al col·lectiu de persones que accedeixen a les zones

verdes i/o franja costanera, els quals aprofiten el matí per passejar pel Port i que

representen el 75% del total d'entrades al Port. Durant la tarda hi ha un màxim absolut en el

període de 17 h a 18 h pels mateixos motius que durant el matí, però amb la incorporació

dels clients a la llotja. Cal destacar que durant la nit, de 22 h a 24 h hi ha una punta

d'entrades al Port degut a la mobilitat dels clients del bars nocturns.

La corba de la distribució horària dels desplaçaments de sortida del Port durant els dies
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feiners té un màxim relatiu en el període de 12 h a 14 h degut als clients de les botigues,

tallers nàutics i escar, i majoritàriament pel col·lectiu de persones que accedeixen a les

zones verdes i/o franja costanera. Durant la tarda hi ha un màxim absolut en el període de

18 h a 20 h pels mateixos motius que durant el matí, però amb la incorporació dels clients a

la llotja. Cal destacar que durant la nit, de 24 h a 1 h hi ha una punta de sortides del Port

degut a la mobilitat dels clients del bars nocturns i dels treballadors dels restaurants.

4.4.3. Distribució horària de la mobilitat generada els dies festius 

Fig. 4.2. Distribució horària de la mobilitat generada els dies festius

La corba de la distribució horària dels desplaçaments d'entrada al Port els dies festius té un

màxim relatiu en el període de 11 h a 13 h a causa dels clients de les botigues i tallers

nàutics, als treballadors dels restaurants i principalment degut al col·lectiu de persones que

accedeixen a les zones verdes i/o franja costanera. Durant la tarda hi ha un màxim absolut

en el període de 17 h a 19 h per les entrades al Port dels clients a les botigues i dels

visitants de les zones verdes i/o franja costanera. De les 20 h a les 21 h hi ha una punta

d'entrades a causa de la incorporació dels treballadors dels bars i restaurants. Durant la nit

hi ha una altra punta d'entrades de les 23 h a les 24 h dels clients dels bars, pubs, etcètera

que hi ha en el Port.

La corba de la distribució horària dels desplaçaments de sortida del Port els dies festius té

un màxim relatiu en el període de 13 h a 15 h degut principalment als clients de les

botigues, tallers nàutics, alguns propietaris d'embarcacions i majoritàriament pel col·lectiu de

persones que accedeixen a les zones verdes i/o franja costanera.  Durant la tarda hi ha un

màxim relatiu en el període de 18 h a 20 h pels mateixos motius que durant el matí. Durant

la nit, de les 22 h a les 3 h de la matinada es quan hi ha el màxim absolut de sortides, i

aquest es produeix cap a l'1 de la matinada degut a la sortida del Port dels clients dels

restaurants i bars, i dels treballadors dels restaurants. 
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4.4.4. Distribució horària de la mobilitat diària total de vehicles

La distribució horària del flux de vehicles privats, cotxes i motocicletes, permetrà detectar

possibles puntes de demanda i en conseqüència possibles retencions en els accessos

d'entrada i/o sortida del Port. 

A continuació es mostren els resultats de les distribucions relatives a la mobilitat en vehicle

privat, els quals s'han obtingut com a resultat d'aplicar a les dades de la distribució horària

dels desplaçaments d'entrada i sortida al Port el repartiment modal associat al Port de

Mataró, dades de la Taula 4.6. i els paràmetres d'ocupació dels vehicles privats a Mataró,

dades de la Taula 4.8.. En els càlculs no s'han considerat els usuaris abonats a

l'aparcament del Port de Mataró (aproximadament un centenar) ja que es pretén analitzar la

mobilitat intrínseca vinculada a les diferents activitats del Port de Mataró i així determinar

posteriorment el grau d'impacte que aquesta genera.

Taula 4.10. Distribució horària de la mobilitat diària total en vehicle privat

interval
 desplaçaments vehicles dies feiners desplaçaments vehicles dies festius

entren surten total entren surten total
% vehicles % vehicles vehicles % vehicles % vehicles vehicles

0 a 1 0,4 2 7,1 39 41 1,5 10 19,9 128 137
1 a 2 0,0 0 3,1 17 17 0,0 0 9,9 64 64
2 a 3 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0
3 a 4 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0
4 a 5 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0
5 a 6 0,5 3 0,0 0 3 0,4 3 0,0 0 3
6 a 7 0,0 0 0,5 3 3 0,0 0 0,4 3 3
7 a 8 1,7 9 0,0 0 9 1,4 9 0,0 0 9
8 a 9 4,9 27 0,0 0 27 1,9 12 0,0 0 12
9 a 10 3,5 19 0,1 1 20 4,1 26 0,1 0 26
10 a 11 8,9 48 1,5 8 56 7,7 50 1,0 7 56
11 a 12 10,7 58 6,4 35 93 10,2 66 5,0 32 98
12 a 13 8,1 44 10,7 58 102 9,2 59 9,4 60 120
13 a 14 1,8 10 8,7 47 57 3,2 21 8,9 57 78
14 a 15 1,6 9 7,6 41 50 2,6 17 6,6 42 59
15 a 16 6,1 33 0,9 5 38 1,7 11 2,3 15 26
16 a 17 5,8 32 4,9 27 58 5,0 32 0,7 4 37
17 a 18 19,7 107 10,8 59 165 11,8 76 4,2 27 103
18 a 19 6,7 37 12,5 68 104 5,4 35 11,9 77 112
19 a 20 6,6 36 18,3 99 135 1,4 9 7,0 45 54
20 a 21 6,9 37 2,2 12 49 8,7 56 3,2 21 77
21 a 22 1,5 8 0,2 1 9 4,0 26 0,2 1 27
22 a 23 2,4 13 2,8 15 28 9,8 63 3,4 22 85
23a 24 2,4 13 1,5 8 21 9,8 63 5,7 37 100
total 100 543 100 543 100 643 100 643
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4.5. Reserves mínimes de places d'aparcament per a

bicicletes

En aquest apartat es calcula les reserves mínimes d'aparcament de bicicletes situats fora de

la via pública en funció de les activitats i usos del sòl en l'actual Port de Mataró segons el

Decret 344/2006. A continuació es presenta la Taula de superfícies i usos del Port de

Mataró amb les activitats classificades segons l'Annex 2 del Decret 344/2006 i la Taula dels

paràmetres de l'Annex 2 del Decret 344/2006 són els següents: 

      Taula 4.11. Superfícies i usos del Port de Mataró       Taula 4.12. Paràmetres de càlcul del nombre

                             de places mínimes d'aparcament per a  bicis

L'aplicació dels paràmetres de la Taula 4.12. a les dades de la Taula 4.11 dóna les reserves

mínimes de places de bicicletes per als dies feiners i festius. 

A l'aparcament del Port hi ha d'haver el valor màxim entre l'obtingut els dies feiners i els

festius, així es complirà el Decret 344/2006 en tots els casos.

Taula 4.13. Reserves mínimes de places d'aparcament per a bicicletes

En el Port de Mataró hi hauria d'haver com a mínim 199 places d'aparcament per a

bicicletes en el cas d'adaptar-lo al Decret 344/2006. 

activitat
feiners festius
unitats unitats

 comercial 14 11
 oficines 9 4
 indústria 43 0
 equip. docent 12 12
 equip.cult, esp 4 38
 altres 21 57
 zona verda 58 58
 franja costanera 20 20
 total 181 199

activitat
feiner festiu places mínimes bicicletes

% % quantitat unitats

 comercial 1447 10 1147 8 1
 oficines 916 6 427 3 1
 indústria 4300 29 0 0 1
 equip. docent 235 2 235 2 5
 equip.cult, esp 75 0 752 5 5
 altres 2120 14 5686 40 1
 zona verda 5750 38 5750 41 1
 franja costa 200 1 200 1 1  plaça/10 ml de platja
 total 15043 100 14197 100

sostre 
(m2)

sostre 
(m2)

 plaça/100 m2 de sostre
 plaça/100 m2 de sostre
 plaça/100 m2 de sostre
 places/100 m2 de sostre
 places/100 m2 de sostre
 plaça/100 m2 de sostre
 plaça/100 m2 de sostre
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5. Impacte de la mobilitat generada 

5.1. Introducció

En el present, a l'entorn del Port de Mataró es disposa d'una oferta de transport públic i d'un

sistema viari que permeten assimilar els desplaçaments dels usuaris del Port sense

problemes. A continuació s'analitza l'impacte de la mobilitat generada en cadascun dels

modes de transport: transport públic, mobilitat a peu i en bicicleta, i transport privat. 

5.2. Impacte de la mobilitat generada en el transport públic

Es procedeix a identificar les possibles incidències que la mobilitat generada vinculada al

Port de Mataró pot originar en el transport públic. Per això, es determina el volum de la

mobilitat generada en els diferents modes, dades de la Taula 4.7., respecte al volum total de

la demanda de transport públic a Mataró en el mode considerat, dades de l'apartat 3.3.5 i

així s'obté un indicador de l'impacte que la mobilitat generada origina respecte als diferents

modes de transport públic de la ciutat.

Taula 5.1. Percentatge de desplaçaments en transport públic respecte el total de Mataró

Per tant, els desplaçaments realitzats en transport públic durant un dia, feiner o festiu,

associats al Port de Mataró representen un percentatge molt petit del total de

desplaçaments que es fan a Mataró en el diferents modes de transport públic, i en

conseqüència la incidència que origina la mobilitat generada vinculada al Port és mínima. 

L'observació directa confirma que no hi ha incidències en el transport públic, doncs

normalment l'ocupació dels trens i dels autobusos en aquesta zona de la ciutat és baixa, i no

es produeixen aglomeracions que facin dissuadir de l'ús del transport públic. 

Cal anotar que durant els dies feiners la majoria de persones no residents a Mataró quan es

desplacen per anar de la seva residència al Port ho fan en sentit contrari a la majoria de

persones de la comarca, per tant, es troben els mitjans de transport interurbà amb un nivell

d'ocupació baix. La causa d'aquest fet és que la majoria de persones de la comarca agafen

el transport públic per anar a Barcelona a primera hora del matí i tornen per la tarde.

mode
desplaçaments

 Port Mataró % al port/Mataró
feiner festiu feiner festiu feiner festiu

RENFE 165 220 23288 15748 0,7 1,4
bus interurbà 75 100 17595 11898 0,4 0,8
bus urbà 88 89 19666 13298 0,4 0,7
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5.3. Impacte de la mobilitat generada en la xarxa de vianants i

de bicicletes

Desplaçaments a peu

Segons les dades de la Taula 4.7., aproximadament es realitzen 1.100 desplaçaments

(d'entrada i sortida) diaris a peu associats al Port de Mataró. Per altra banda, l'oferta de

voreres per als vianants al passeig Marítim i també dintre del propi Port és important, de

forma que no hi ha saturació dels vials. 

Desplaçaments en bicicleta

Actualment la mobilitat en bicicleta és testimonial, de l'ordre de 5 bicicletes/dia, per tant el

tràfic de bicicletes genera un impacte mínim sobre la seva xarxa. Serà important projectar

mesures per potenciar l’ús d’aquest medi i també dotar d'espais per l'aparcament.

5.4. Impacte de la mobilitat generada en el transport privat

En l'anàlisi de l'impacte en el transport privat s'aborda els dos aspectes principals que són:

el flux de vehicles en la zona i l'existència d'espais d'aparcament. 

5.4.1. Flux de vehicles a l'entorn del Port de Mataró

El passeig Marítim té una capacitat de 1500 vehicles/hora en cada sentit. La intensitat

mitjana diària és de 3612 vehicles/dia en sentit Girona, i de 3387 vehicles/dia en sentit

Barcelona i en aquestes dades ja estan inclosos el flux de vehicles d'entrada i sortida al

Port. Per tant, és clar que el passeig Marítim està lluny de ser saturat. A la Taula 4.10. es

mostre els fluxos de vehicles que entren o surten del Port i el màxim trànsit durant els dies

feiners i festius és de 165 veh/hora i de 137 veh/hora respectivament. En conseqüència, es

pot concloure que no hi haurà retencions en els accessos d'entrada i/o sortida del Port.

5.4.2. Demanda de places d'aparcament per a vehicles en el Port de Mataró

Per analitzar la situació de l'aparcament del Port cal contrastar l'oferta de places

d'aparcament, informació facilitada al capítol 3, amb la demanda de places, tant pels cotxes

com per les motos i així poder valorar el grau d'ocupació de l'aparcament. L'oferta de places

per als vehicles és estable, mentre que la demanda experimenta unes puntes al llarg del

dia. És per això que es necessita determinar la distribució horària de la demanda de places

d'aparcament i així poder esbrinar si existeix la possibilitat de saturació de l'aparcament

durant els diferents períodes del dia.
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Demanda de places d'aparcament per a cotxes en el Port de Mataró 

S'entén per demanda interna de places d'aparcament a la demanda d'aparcament que fan

els treballadors i els visitants al Port de Mataró (inclosos els visitants a les zones verdes i/o

franja costanera) per aparcar els seus vehicles i s'ha considerat, recolzada per l'observació

directa, que el 100% dels treballadors i visitants utilitzen l'aparcament del Port de Mataró.

La metodologia per determinar la distribució horària de la demanda de places d'aparcament

és la següent: en l'apartat 4.4. s'ha calculat la distribució horària de la mobilitat generada

vinculada al Port de Mataró. Per a determinar la distribució horària de les entrades i sortides

de cotxes al Port de Mataró cal aplicar a la distribució horària de la mobilitat generada el

repartiment modal de la Taula 4.6., i considerar els paràmetres d'ocupació dels cotxes,

Taula 4.8., per així convertir els desplaçaments en nombre total de cotxes. D'aquesta

manera es tindrà el moviment d'entrades i sortides de cotxes del Port. 

Del coneixement del nombre de cotxes aparcats en l'àmbit d'estudi en un interval de temps

considerat i del càlcul de la diferència entre les entrades i les sortides de cotxes de

l'aparcament del Port per als diferents períodes de temps, es determina el nombre de

vehicles que hi ha estacionats a l'aparcament per a cada interval de temps al llarg de tot un

dia. Així s'estima la distribució horària de la demanda de places d'estacionament en el Port

de Mataró per als cotxes. Cal anotar que l'aparcament del Port té la demanda pròpia de la

mobilitat que genera, però en el cas dels cotxes, cal afegir la demanda addicional dels

usuaris que tenen l'abonament del Consell Comarcal i l'abonament de RENFE-Port. 

Per fer els càlculs de la demanda de places d'aparcament no s'han considerat els vehicles

dels pescadors, dels treballadors i visitants de l'escar i tampoc els vehicles vinculats a la

llotja, doncs aquestes activitats tenen els seu propi aparcament independent.

A continuació es mostra el gràfic de la distribució horària de la demanda interna de places

d'aparcament al llarg d'un dia feiner:

Fig 5.1. Gràfic de la demanda de places d'aparcament per a cotxes els dies feiners
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Taula 5.2. Distribució horària de la mobilitat diària dels cotxes i de la demanda d'aparcament

A la Taula 5.2 es posa de manifest que durant els dies feiners hi ha una punta de demanda

de places d'aparcament de 11 h a 13 h amb un màxim absolut de 173 places de les 11 h a

les 12 h, i una altra punta de demanda de 17 h a 18 h amb un màxim relatiu de 122 places. 

Per altra banda, actualment el Port de Mataró disposa d'una oferta de 598 places

d'aparcament regulat dins del propi Port. Per tant, en el moment de màxima demanda hi ha

un excedent estimat de 425 places d'aparcament. 

Durant els dies festius no hi ha aparcats els cotxes del Consell Comarcal del Maresme ni els

cotxes vinculats a l'abonament RENFE-Port, doncs és una demanda externa que es

produeix durant els dies feiners. 

És per això que la demanda de places d'estacionament durant els dies festius és

notablement inferior a la demanda durant els dies feiners, menys durant els vespres que

degut a l'existència de restaurants, pubs, bars, etcètera, augmenta la demanda

d'aparcament. 

Hora

feiners festius
cotxes+furgonetes  cotxes+furgonetes 

entren surten ocupen entren surten ocupen
% veh. % veh. veh. veh. veh. % veh. % veh. veh. veh.

0 a 1 0,4 2 8,6 34 17 0 17 1,5 8 19,9 112 58 58
1 a 2 0,0 0 3,8 15 2 0 2 0,0 0 10,0 56 1 1
2 a 3 0,0 0 0,0 0 2 0 2 0,0 0 0,0 0 1 1
3 a 4 0,0 0 0,0 0 2 0 2 0,0 0 0,0 0 1 1
4 a 5 0,0 0 0,0 0 2 0 2 0,0 0 0,0 0 1 1
5 a 6 0,6 2 0,0 0 5 36 41 0,4 2 0,0 0 4 4
6 a 7 0,0 0 0,6 2 2 36 38 0,0 0 0,4 2 1 1
7 a 8 0,2 1 0,0 0 3 76 79 1,4 8 0,0 0 9 9
8 a 9 5,8 23 0,0 0 26 76 102 1,9 11 0,0 0 20 20

9 a 10 3,8 15 0,1 0 41 76 117 4,0 23 0,1 0 43 43
10 a 11 9,7 39 1,4 6 75 76 151 7,7 43 1,0 6 80 80
11 a 12 12,3 49 6,8 27 97 76 173 10,2 58 5,0 28 110 110
12 a 13 9,6 38 12,3 49 86 76 162 9,3 52 9,3 53 109 109
13 a 14 2,1 8 9,3 37 57 76 133 3,2 18 8,9 50 77 77
14 a 15 1,0 4 9,1 37 24 76 100 2,7 15 6,6 37 55 55
15 a 16 6,5 26 1,1 4 46 36 82 1,7 9 2,3 13 51 51
16 a 17 6,1 24 5,1 21 50 36 86 5,0 28 0,7 4 76 76
17 a 18 14,8 59 5,7 23 86 36 122 11,8 67 4,2 24 119 119
18 a 19 8,0 32 14,8 59 58 36 94 5,4 30 11,9 67 82 82
19 a 20 7,9 32 13,2 53 37 0 37 1,4 8 7,0 40 50 50
20 a 21 3,7 15 2,6 10 42 0 42 8,7 49 3,3 18 81 81
21 a 22 1,8 7 0,3 1 48 0 48 4,0 23 0,2 1 103 103
22 a 23 2,9 11 3,4 13 46 0 46 9,8 55 3,5 19 138 138
23a 24 2,9 11 1,8 7 50 0 50 9,8 55 5,7 32 162 162

totals 100 400 100 400 100 564 100 564

RENFE i 
CCM

demanda 
total

demanda 
total
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Demanda de places d'aparcament per a motocicletes en el Port de Mataró 

En aquest apartat s'ha aplicat la mateixa metodologia i consideracions que en l'estudi de la

demanda de places d'aparcament per a cotxes,però tenint en compte que no hi ha, en

l'actualitat, demanda externa de places d'aparcament per a motos.

Taula 5.3. Distribució horària de la mobilitat diària de les motos i de la demanda interna d'aparcament 

Segons s'observa a la Taula 5.3 la demanda de places d'aparcament per a motos durant els

dies feiners és baixa. Però l'observació directa de l'aparcament del Port confirma que

normalment no hi ha motocicletes, segurament això es degut a que els propietaris de les

motos les aparquen fora del Port. En general, es pot considerar que durant els dies festius

la demanda de places per a motocicletes manté la mateixa dinàmica que durant els dies

feiners.

Hora
distribució horària motos dies feiners distribució horària motos dies festius

entren surten ocupen entren surten ocupen
% vehicles % vehicles vehicles % vehicles % vehicles vehicles

0 a 1 0,4 0 7,9 5 2 1,5 1 19,4 15 7
1 a 2 0,0 0 3,4 2 0 0,0 0 9,4 7 0
2 a 3 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0
3 a 4 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0
4 a 5 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0
5 a 6 0,5 0 0,0 0 0 0,4 0 0,0 0 0
6 a 7 0,0 0 0,5 0 0 0,0 0 0,4 0 0
7 a 8 0,2 0 0,0 0 0 1,3 1 0,0 0 1
8 a 9 5,3 3 0,0 0 3 1,8 1 0,0 0 2
9 a 10 4,0 2 0,1 0 5 4,1 3 0,1 0 6
10 a 11 10,3 6 1,5 1 10 8,0 6 1,1 1 11
11 a 12 12,8 7 7,1 4 13 10,5 8 5,2 4 15
12 a 13 9,3 5 12,8 7 11 9,0 7 9,6 8 15
13 a 14 2,1 1 9,7 6 7 3,2 2 9,1 7 10
14 a 15 1,0 1 8,7 5 3 2,6 2 6,6 5 7
15 a 16 6,0 3 1,1 1 5 1,7 1 2,3 2 6
16 a 17 6,3 4 4,8 3 6 5,2 4 0,7 1 10
17 a 18 15,2 9 6,0 3 12 12,1 9 4,4 3 16
18 a 19 8,5 5 15,2 9 8 5,7 4 12,2 9 11
19 a 20 7,6 4 13,2 7 5 1,5 1 7,2 6 6
20 a 21 3,4 2 2,8 2 5 8,2 6 3,2 3 10
21 a 22 1,7 1 0,3 0 6 4,0 3 0,2 0 13
22 a 23 2,7 2 3,2 2 6 9,7 8 3,4 3 18
23a 24 2,7 2 1,7 1 6 9,7 8 5,6 4 21
totals 100 57 100 57 100 78 100 78
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5.4.3. Consideracions a destacar

a) En l'anàlisi de l'impacte de la mobilitat generada en el transport privat s'ha estudiat el flux

de vehicles a l'entorn del Port de Mataró (apartat 5.4.1) i la demanda de places

d'aparcament per a vehicles (5.4.2). S'ha arribat a les següents conclusions:

1) La distribució horària de la demanda de places d'aparcament posa de manifest que

durant els dies feiners la demanda màxima entre els cotxes i motos és inferior a 200

vehicles. Tenint en compte que 1 plaça de cotxe equival a 5 places de motos, s'obté

que l'espai ocupat equival a unes 175 places d'aparcament per a cotxes.

2) No es formen retencions en els accessos d'entrada i sortida del Port, i el passeig

Marítim suporta una intensitat mitja diària que està molt per sota de la seva capacitat

màxima.

Segons l'apartat 3.2.2. l'aparcament disposa de les següents places no associades a cap

activitat: aparcament lliure 104 places

  aparcament regulat 598 places

  aparcament reservat 300 places

Durant els dies feiners es produeix la següent situació:

1) L'aparcament lliure està totalment saturat des de primera hora del matí fins a última

hora del vespre. Bàsicament són els usuaris del tren i dels autobusos interurbans els

qui utilitzen aquest aparcament.

2) L'aparcament regulat té una demanda màxima de 175 places.

3) L'aparcament reservat està totalment buit, és a dir, la demanda és nul·la.

Per tant l'aparcament té un nivell d'ocupació baix.

b) Segons dades del Pla estratègic i director del Consorci Port Mataró de juny de 2008,

durant l'any 2006 es van registrar 246000 sortides del Port (dada real). Cal tenir en compte

que la demanda total real de places d'aparcament del Port està formada per la la demanda

interna real (treballadors i visitants al Port) i la demanda externa (persones que només

utilitzen l'aparcament del Port), que eren en total 113 usuaris entre la demanda del Consell

Comarcal del Maresme i la de RENFE-Port. Es procedeix a calcular la demanda interna real

considerant que un any té 250 dies feiners i 115 dies festius:

demanda total real 246000 places/any

demanda dels abonats 250 dies 113 places/dia   28250 places/any

La demanda interna real és la diferència entre la demanda total real i la demanda dels

abonats i és de 217750 places durant l'any 2006.

Segons l'apartat 4.4.3., com a conseqüència de la mobilitat generada, durant els dies

feiners hi ha 543 sortides, i durant els festius 643. Per tant, la demanda interna origina

209695 sortides a l'any (dada calculada). La diferència en percentatge entre les sortides

registrades durant l'any 2006 i les calculades aplicant el Decret 344/2006 és d'un 3,7%. És a

dir, el mètode de càlcul en aquest cas té un grau d'aproximació a la realitat molt elevat.
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6. Proposta: potenciar l'aparcament del Port de

Mataró com a “Park and Ride”

6.1. Introducció

L'observació directa de l'ocupació de l'aparcament del Port durant els dies feiners, i per altra

banda la determinació de l'impacte de la mobilitat generada vinculada al Port, calculada a

partir dels ràtios de l'Annex 1 del Decret 344/2006, en el transport privat, han confirmat el

baix grau d'utilització de l'aparcament del Port de Mataró, tot i la seva situació privilegiada

respecte l'estació de tren i d'algunes de les línies d'autobusos interurbans.

Actualment el gruix dels desplaçaments durant els dies laborables dels residents a Mataró i

a la comarca del Maresme tenen com a destinació el Barcelonès i el propi Maresme i cal

afegir que l'oferta de transport públic interurbà a la ciutat de Mataró per connectar amb les

principals destinacions citades és bona. 

A fi d'aprofitar el transport públic interurbà es proposa potenciar l'aparcament del Port de

Mataró com a aparcament d’intercanvi modal, també anomenat "Park and Ride" (a partir

d'ara es designarà amb les lletres P&R), durant els dies feiners. D'aquesta manera els

usuaris podrien passar del mode de transport privat al mode de transport públic, en concret

de la moto o el cotxe al tren o a l'autobús interurbà. Així aquests usuaris s'evitarien, entre

altres coses, les congestions del tràfic a l'entrada i sortida de la ciutat de Barcelona, i les

dificultats en temps i diners per aparcar el cotxe a la destinació final.

En resum, aquest P&R permetria optimitzar el temps i el cost dels desplaçaments per a un

ampli col·lectiu de persones de Mataró i la comarca al aconseguir un progressiu increment

de la quota de participació del transport públic en els viatges interurbans en els dies feiners.

En conseqüència, es milloraria l’eficiència dels sistemes de transport públic, i per tant, es

generarien uns beneficis socials que es concreten en els següents aspectes:

1) Reducció de l’impacte mediambiental de la contaminació produïda pels sistemes de

transport.

2) Reducció de l’impacte nociu de la contaminació sobre la salut de les persones

3) Menor accidentalitat, al ser el transport públic més segur que el privat.

Per recolzar la proposta s'ha tingut en compte l’Estudi de dimensionament i localització dels

aparcaments d’intercanvi modal en les xarxes ferroviàries interurbanes operades per

RENFE rodalies i FGC. Octubre de 2008, de l'ATM, a on es considera a l’estació de tren de

Mataró com l’estació de RENFE rodalies amb més potencial de demanda d’aparcament

respecte la resta d’estacions de tren de la mateixa companyia.
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6.2. Idoneïtat de l'aparcament del Port de Mataró com a

“Park&Ride”

A continuació es detallen els aspectes principals que permeten fer una primera estimació de

les possibilitats del P&R del Port de Mataró:

1) La titularitat de la infraestructura portuària és de la Generalitat de Catalunya. El Consorci

Port de Mataró s’ocupa de la gestió del port esportiu i Ports de la Generalitat de l’explotació

de la dàrsena pesquera. El Consorci Port Mataró és una entitat pública formada per

l'Ajuntament de Mataró i la Generalitat de Catalunya, i presidida pel Director General de

Ports i Transports de la Generalitat.

2) La ciutat de Mataró té uns 122000 habitants, essent la vuitena ciutat més gran de

Catalunya, amb una forta relació amb Barcelona, i la resta de la comarca del Maresme, per

tant, amb un volum important de desplaçaments de connexió. 

3) En un radi de 10 km a l'entorn de Mataró hi habiten unes 52000 persones en uns pobles

que tenen com a característica comú no disposar de tren, o bé estar el centre urbà situat a

la part interior del Maresme i per tant, l'estació de tren quedar lluny del nucli urbà. La majoria

de pobles de l'entorn de Mataró no disposen de línies de transport interurbà per connectar-

se amb les grans ciutats, tret de Mataró. Moltes d'aquestes persones actualment utilitzen el

transport privat a causa de les dificultats que tenen per accedir al transport públic

4) El P&R està al davant de l’estació de tren i d'algunes de les línies de transport interurbà i

disposa de bona accessibilitat mitjançant el transport privat.

5) El P&R està situat en un punt neuràlgic tant pel que fa al transport privat com col·lectiu. A

continuació es detalla breument la presència de transport públic a l'entorn immediat del

P&R:

- estació de tren de RENFE rodalies.

- autobús interurbà: 7 de les 14 línies de Mataró tenen parada a l’estació de RENFE

rodalies. En concret, amb les línies 555, 1278, 1208, 1229, 1225, N80 i N82 es 

cobreix Barcelona (diürn i nocturn), Granollers, Sabadell, Argentona, Blanes, Pineda,

etcètera. La resta de línies d'autobús interurbà tenen parada a uns 300 m de 

distància de l'estació de tren.

- autobús urbà: tota la xarxa d’autobusos urbans de Mataró, a excepció de la línia 6 i

7, tenen parada a l’estació de RENFE.

- taxi: parada just al davant de l’estació de tren (menys de 50 metres).

6) En aquesta part de la ciutat normalment l'ocupació dels autobusos i del tren és baixa,

donat que s'està al principi de les línies d’autobusos i del tren, i per altra banda, durant les

hores punta la freqüència és alta, per tant, no hi ha aglomeracions que facin dissuadir de
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l’ús del transport públic.

7) Bona accessibilitat viària tant pels residents com pels no residents a la ciutat de Mataró,

per tant l'accés en cotxe o moto és molt còmoda.

8) L'oferta de places d'aparcament que ofereix el Port és important.

9) L’aparcament ja està en funcionament, per tant, en principi no són necessàries inversions

inicials que podrien comprometre el projecte. Només es requereix un esforç de potenciació

del P&R, amb la qual cosa s'hauria de veure resultats en un temps breu.

10) L'aparcament és de superfície, els accessos d'entrada i sortida són independents i

controlats, l'aparcament està ordenat, senyalitzat i il·luminat, situat al davant de la l'estació

de ferrocarril, per tant, es pot considerar idoni com a P&R. La majoria de places

d'aparcament estan a menys de 300 metres de distància de l'estació de tren. L'aparcament

està vigilat amb un sistema de videovigilància, però el Consorci Port Mataró declina tota la

responsabilitat derivada de l'estada dels vehicles al Port.

6.3. Situació actual del “Park&Ride”

6.3.1. Introducció

Des de l'any 2006 el Port de Mataró ofereix als usuaris del tren de RENFE rodalies que

utilitzin qualsevol de les ofertes comercials d'abonament mensual o trimestral de RENFE o

els títols integrats de l'ATM per períodes de com a mínim 1 mes, la possibilitat d'adquirir

l'abonament RENFE-Port. Amb aquest abonament es permet utilitzar l'aparcament del Port

durant un període d'un any, les 24 hores del dia, de dilluns a divendres. Els dies festius no

estan inclosos i si l'usuari utilitza l'aparcament ha de pagar la tarifa comercial. L'abonament

RENFE-Port es paga 1 cop a l'any i el seu import és de 305 €, aproximadament 1,22 €/dia.

En l'actualitat el nombre d'usuaris que gaudeix de l'abonament RENFE-Port no arriba al

centenar de persones (en concret són 73) i sembla que si el P&R es potenciés aquesta

quantitat d'usuaris podria augmentar.

6.3.2. Sistema de tarifes 

El sistema de tarifes actual és el següent:

El preu de la tarifa comercial és de 0,037 €/min (2,22 €/h) i el pagament es pot fer en

metàl·lic o amb targeta de crèdit.

Hi ha 3 tipus d'abonaments:

1) abonament anual: 24 h al dia els 365 dies de l'any. Preu: 415 €.

2) abonament usuari RENFE-Port: 24 h al dia de dilluns a divendres. Preu 305 €.

3) abonament Port de Mataró: 24 h al dia, 365 dies a l'any. Preu: 205 €. Només per als
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usuaris que disposin d'amarrador en el Port de Mataró.

En tots els casos l'I.V.A. està inclòs. Les targetes tenen una vigència d'un any i el pagament

es fa durant el mes de març.

L'abonament usuari RENFE-Port té un cost de 1,22 €/dia feiner, preu que pràcticament

coincideix amb el sistema de tarifes que utilitza RENFE rodalies per als aparcaments situats

en la línia R1, en zones consolidades, que pertanyen a la corona C-3, i aparcament de

superfície i que és de 1,5 €/dia feiner.

6.3.3. L'oferta de places d'aparcament

L'oferta efectiva de places d'aparcament per a turismes en el Port és en l'actualitat de 598

places, la resta de places tenen usos no permesos per al públic en general, com són les

places d'aparcament en la zona de pesca i de l'escar, i les 300 places reservades.

6.3.4. La demanda de places d'aparcament els dies feiners 

La demanda resultant de places d'estacionament per a cotxes i furgonetes durant els dies

feiners és: 

1) 400 places d'aparcament per a cotxes i furgonetes de la pròpia mobilitat generada.

2) 73 places d'aparcament pels usuaris de l'abonament de RENFE  

3) 40 places d'aparcament pels usuaris amb abonaments del Consell Comarcal del

Maresme.

Durant els dies feiners hi ha una demanda estimada total de 513 places d'aparcament al

Port.

La demanda de places d'estacionament per a motocicletes en el Port de Mataró durant els

dies feiners no es té en compte donat que de l'observació directe es pot concloure que els

usuaris que es desplacen amb aquest mode de transport estacionen les motos a l'exterior

del Port.

6.4. Característiques dels residents a Mataró

Per a la caracterització de la demanda màxima potencial durant els dies feiners s'han

utilitzat les dades del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat

de Catalunya i l'ATM a l'EMQ 2006 – RMB- La mobilitat a les grans ciutats: Mataró i que són

les següents:

Desplaçaments fets pels residents a Mataró: 

El nombre total de desplaçaments setmanals realitzats per la població resident a Mataró és

de 2718424, donant un promitg de 430194 desplaçaments en un dia feiner.
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Tipus de desplaçaments: 

Segons l’origen i la destinació dels desplaçaments aquests poden ser classificats en tres

grans grups: 

a) Desplaçaments interns: fluxos realitzats dins del propi municipi.

b) Desplaçaments de connexió: fluxos realitzats entre el municipi i l’exterior. 

c) Desplaçaments externs: fluxos realitzats fora del municipi considerat.

Dels 430194 desplaçaments realitzats en un dia feiner pels residents a Mataró, el 80,7% es

realitzen dintre del municipi, un 17,1% són de connexió i un 2,2% són externs.

Principals destinacions dels desplaçaments de connexió:

Taula 6.1. Principals destinacions dels desplaçaments de connexió dels residents a Mataró (feiners)

Durant els dies feiners els desplaçaments de connexió fets pels residents a Mataró són: el

45,6 % Maresme, el 31,7% Barcelonès i el 10,5% Vallès Oriental.

De l'observació de la Taula 6.1. es pot determinar que el 37,5% dels desplaçaments de

connexió durant els dies feiners es poden fer en tren, mentre que el 87,9% es poden fer en

tren o bé en les línies d'autobús interurbà que hi ha a Mataró.

Motiu del desplaçament: 

Dels 430194 desplaçaments els dies feiners: 31% són de mobilitat per temes personals,

24,4% són de mobilitat ocupacional, de la qual el 65,8% és per treball i la resta, el 34,29%,

per estudis i finalment el 44,6% retorn a casa.

Modes de transport dels desplaçaments en dies feiners per als residents a

Mataró: 

El 53,7% dels desplaçaments utilitzen modes no motoritzats; 39,1% transport privat: 87,9%

cotxe, 10% moto i un 2% altres; i el 7,2% transport públic: 51,1% autobús i 48,9% RENFE.

 destinacions %
 Barcelona 28,3
 resta Barcelonès 3,4
 Argentona 10,3
 Cabrera de Mar 8,3
 Vilassar de Mar 5,8
 resta Maresme 21,2
 Granollers 4,3
 resta Vallès Oriental 6,2
 resta de la RMB 7,9
 fora de la RMB 4,2

total 100
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Multi-modalitat en dies feiners per als residents a Mataró: 

S’entén per desplaçament amb multi-modalitat a aquells desplaçaments de més d’una

etapa, cadascuna de les quals es pot dur a terme amb modes de transport diferents Del

total de desplaçaments realitzats per la població resident a Mataró, el 96,0% són unimodals

i el 4,0% restant multi-modals. La multi-modalitat del transport privat és gairebé inexistent 

Mobilitat i temps: 

De l’anàlisi de la distribució horària donada per l'EMQ 2006, s’observa com la mobilitat en

dia feiner presenta tres períodes punta relacionats bàsicament, amb les hores d’entrada i de

sortida del lloc de treball o d’estudi: durant el període de 7 h a les 9 h es realitzen uns 60000

desplaçaments, un 14,0% del total. En el període de 12 h a les 16 h es realitzen uns 122000

desplaçaments, un 28,4% del total i en el període de 17 h a 20 h es realitzen 105000

desplaçaments, un 24,5% del total.

Valoració dels mitjans de transport: 

A continuació es presenta la satisfacció percebuda pels residents a Mataró majors de 15

anys de cadascun dels mitjans de transport, essent l'escala de puntuació de 0 per la nul·la i

de 10 per la plena satisfacció.

                                               Taula 6.2. Valoració dels mitjans de transport

Motius d'ús del transport públic: 

Les dades que es presenten són dels residents de Mataró que han manifestat utilitzar més

el transport públic que el privat en els seus desplaçaments quotidians, essent l'escala de

puntuació de 0 per motius gens importants a 10 per motius molt importants.

Taula 6.3. Motiu d'ús del transport públic dels residents a Mataró

mode valoració
 motocicleta 8,56
 anar a peu 8,18
 bicicleta 7,91
 autobús urbà 7,23
 RENFE rodalies 6,75

motius valoració
 congestió o la dificultat per aparcar 5,51
 el menor cost 5,46
 la freqüència de pas 5,33
 el menor impacte ambiental 4,96
 la fiabilitat i puntualitat del servei 4,74
 el confort o benestar del trans. Públic 4,64
 la distància d'accés a les parades 4,63
 el menor temps de desplaçament 4,44
 la seguretat o baix risc de tenir un accident 4,43
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Motius d’ús del transport privat:

S’ha demanat a les persones que han declarat usar més el transport privat que el transport

públic quins són els motius per emprar-lo, essent l'escala 0 gens important a 10 molt

important:

Taula 6.4. Motiu d'ús del transport privat pels residents a Mataró

Les dades que es presenten a continuació són de L'Estudi de dimensionament i localització

dels aparcaments d'intercanvi modal en les xarxes ferroviàries interurbanes operades per

RENFE rodalies i FGC, d'octubre de 2008 de l'ATM i que són les següents:

Disponibilitat al pagament (estacions amb aparcament o no saturades): 

Un 30% no estaria disposat a pagar res per una plaça d’aparcament vigilada.

Valoració de l’aparcament de dissuasió:

Taula 6.5. Valoració de l'aparcament de dissuasió

Altres consideracions a tenir en compte: 

Els habitants de les poblacions de l'entorn de Mataró (tret de Vilassar de Mar) són clients

potencials del P&R del Port de Mataró, doncs són poblacions properes a Mataró però que

no tenen estació de tren o bé l'estació està vora el mar mentre que el nucli urbà està a

l'interior.

A continuació es mostre la relació de les poblacions de l'entorn de Mataró (a una distància

inferior de 10 km) i entre parèntesi el seu nombre d'habitants: Argentona (11544), Cabrera

de Mar (4321), Cabrils (6834), Dosrius (4869), Òrrius (635), Sant Andreu de Llavaneres

(10009), Sant Vicenç de Montalt (5434), i Vilassar de Dalt (8621). Aquestes poblacions en

total sumen 52267 habitants.

Motius valoració
 l'estalvi en el temps de desplaçament 6,8
 haver de desplaçar-se a diferents llocs de forma consecutiva 6,1
 el confort o benestar que representa viatjar en vehicle privat 6,1
 no hi ha cap alternativa per desplaçar-se amb transport privat 5,0
 les alternatives en transport públic tenen poca freqüència 4,2
 la disponibilitat d'aparcament en el lloc de destinació 4,2
 les alternatives en transport públic tenen massa transbordaments 3,5
 el menor cost 2,6
 la seguretat o sensació de protecció 2,4

 aspectes positius %  aspectes negatius %
 la disponibilitat de places 46 manca de places lliures 33
 bona connexió a peu 29 inseguritat 15
 la gratuïtat 20 manca d'enllumenat 13
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6.5. Demanda màxima potencial d'aparcament intermodal 

Es procedeix a calcular la demanda màxima potencial d'aparcament intermodal en diferents

supòsits i així tenir elements per determinar les actuacions per potenciar el P&R.

Hipòtesi simplificatives:

1) Es considera que els habitants de les poblacions properes de Mataró tenen un

comportament, a nivell de mobilitat, semblant als habitants de Mataró en els desplaçaments

de connexió (principals destinacions, motius de desplaçament, etcètera). A partir del

coneixement del nombre d'habitants de les poblacions de l'entorn de Mataró que no tenen

estació de tren o bé aquesta està lluny de la població (52267 habitants) es calcula que en

l'entorn de Mataró el nombre total de desplaçaments diaris és de 184302 unitats. Segons

les dades de l'EMQ 2006, a la ciutat de Mataró es fan 430194 desplaçaments, per tant es

considerara que el nombre total de desplaçaments de Mataró i l'entorn és de 614496. 

2) Els usuaris que utilitzen les motos com a mode de transport no s'han considerat

potencials clients del P&R ja que és un col·lectiu que valoren de forma molt elevada (8,56) la

moto, no tenen problemes importants d'aparcament, ni d'aglomeracions d'entrada i/o sortida

de Barcelona, així el transport públic no els ofereix un estalvi en temps ni en diners.

Es procedeix a determinar la demanda màxima potencial de vehicles que podrien utilitzar el

P&R en dos escenaris diferents:

Escenari A Situació actual per utilitzar el P&R

En l'actualitat l'oferta del P&R és per a tots els usuaris de RENFE rodalies que disposin del

títol d'abonament mensual. L'abonament per aparcar al Port de Mataró té un cost de 305

€/any. El pagament es realitza un cop a l'any (durant el mes de març).

Taula 6.6. Demanda màxima potencial segons l'escenari A

concepte Mataró

% unitats % unitats

 desplaçaments totals (dies feiners) 430194 614496
 desplaçaments de connexió 17,1 73563 17,1 105079
 accessibilitat destinacions 

RENFE 37,5 27586 37,5 39405
 motiu del desplaçament

mobilitat ocupacional 24,4 6731 24,4 9615
 modes de transport privat 39,1 2632 39,1 3759
 modes de transport en cotxe 89,9 2366 89,9 3380
 disponibilitat al pagament 70,0 1656 70,0 2366
 nombre d'ocupants per cotxe 1,2 1380 1,2 1971

 potencial de vehicles usuaris P&R. 1380 1971

Mataró i 
rodalies
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Segons els càlculs, la demanda màxima potencial de places d'aparcament per a turismes en

el P&R seria d'uns 1400 considerant només els residents a Mataró i d'uns 2000 considerant

els residents a Mataró i els habitants de les poblacions de l'entorn a Mataró que no tenen

estació de tren o bé aquesta està lluny del nucli urbà. Actualment el nombre d'usuaris de

RENFE que utilitzen l'aparcament del Port com a P&R és de 73 persones, el que significa

un 5,3% del total d'usuaris potencials de Mataró i un 3,7% del total d'usuaris potencials si es

tenen en compte els habitants de les rodalies.

Escenari B Noves condicions per utilitzar el P&R

Es procedeix a determinar la demanda màxima potencial amb les següents consideracions:

1) L'oferta del P&R s'extendria a tots els usuaris del tren de RENFE rodalies o dels

autobusos interurbans de Mataró.

2) El sistema de tarifes oferiria la possibilitat d'utilitzar el P&R esporàdicament.

Taula 6.7. Demanda màxima potencial segons l'escenari B

Segons els càlculs que es mostren a la Taula 6.7. la demanda màxima potencial de places

d'aparcament per al P&R seria d'uns 7500 considerant només els residents a Mataró i d'uns

10500 considerant els residents a Mataró i els habitants de les poblacions de l'entorn.

Actualment el nombre d'usuaris de RENFE que utilitzen l'aparcament del Port com a P&R és

de 73 persones, el que significa un 1% del total d'usuaris potencials de Mataró i d'un 0,7% si

es considera també els potencials usuaris de les poblacions de l'entorn.

Dels resultats obtinguts en els dos escenaris analitzats es pot concloure que la demanda

màxima potencial s'incrementa de forma important en l'escenari B per els següents motius:

a) A l'extendre l'oferta del P&R als usuaris de l'autobús urbà, s'amplia la cobertura

concepte Mataró

% unitats % unitats

 desplaçaments totals (dies feiners) 430194 614496
 desplaçaments de connexió 17,1 73563 17,1 105079
 accessibilitat destinacions 

RENFE + autobús interubà 87,9 64662 87,9 92364
 motiu del desplaçament

temes personals 31,0 31,0
mobilitat ocupacional 24,4 24,4

total 55,4 35823 55,4 51170
 modes de transport privat 39,1 14007 39,1 20007
 modes de transport en cotxe 89,9 12592 89,9 17987
 disponibilitat al pagament 70,0 8814 70,0 12591
 nombre d'ocupants per cotxe 1,2 7345 1,2 10492

 potencial de vehicles usuaris P&R. 7345 10492

Mataró i 
rodalies
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geogràfica del transport públic i per tant, augmenta el nombre de potencials usuaris

d'aquests modes de transport i en conseqüència també augmenta la demanda potencial per

utilitzar el P&R.

b).Al permetre que inclús els usuaris esporàdics del transport públic interurbà puguin accedir

al P&R fa possible que tots els usuaris puguin ser considerats potencials clients del P&R. 

c) El fet de que els habitants de l'entorn de Mataró tinguessin coneixement de l'existència

del P&R del Port de Mataró augmentaria la demanda potencial de forma considerable.

Aquest estudi és útil per conèixer ordres de magnitud de les demandes màximes segons les

diferents hipòtesi i així orientar la proposta per potenciar el P&R del Port de Mataró.

6.6. Propostes per potenciar l'aparcament del Port de Mataró

6.6.1. Introducció

A fi de garantir el nivell d'ocupació màxim del P&R es proposa aplicar línies d'actuació

inspirades en l'escenari B de l'apartat 6.5., doncs així es fa extensible l'oferta d'aparcament

intermodal al major nombre d'usuaris potencials possible. En concret es proposa que el

P&R ampliï l'oferta als clients de l'autobús interurbà, desenvolupar i implantar un sistema de

tarifes més flexible en relació als períodes de temps contractats, i finalment fer una

campanya publicitària i d'informació del que significa el P&R per als Mataronins i per als

ciutadans de les poblacions de l'entorn de Mataró.

Cal tenir en compte que els usuaris d'un P&R tenen una forta sensibilitat al preu, condicions

d'ús i formes de pagament. Així, segons experiències realitzades a diferents P&R, es pot

concloure que un adequat sistema de tarifes pot ser un dels factors determinants de l'èxit

del projecte.

6.6.2. Propostes per potenciar el “Park and Ride” 

1) El públic objectiu a qui s'adreça l'oferta de P&R seria tots aquells usuaris de RENFE

rodalies i/o de l'autobús interurbà que compressin alguna de les diferents ofertes comercials

actuals o futures d'aquests mitjans de transport.

2) Associar la tarifa d'estacionament al P&R al títol de transport públic interurbà. 

3) La tarifa d'estacionament del P&R seria en les franges horàries en les quals circulin els

trens i/o els autobusos interurbans, abonant-se la resta d'hores segons la tarifa comercial

habitual que estigui establerta.

4) Incorporar un sistema que informi als usuaris sobre el grau d'ocupació de l'aparcament.

5) Habilitar 50 places d'aparcament per a bicicletes, i 50 places per a motocicletes, el que

implicaria una disminució de 15 places d'aparcament per a turismes del P&R. 
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6) L'oferta actual de places d'aparcament en el Port de Mataró com a P&R és de 598

places. A fi d'ampliar l'oferta de places es proposa que les 300 places d'aparcament

reservat, les quals pràcticament no s'utilitzen, perdin aquesta categoria durant els dies

feiners i així augmentar el nombre de places d'aparcament públic. En aquesta nova situació

el P&R disposaria de 883 places d'aparcament públic per a vehicles de quatre rodes durant

els dies feiners, una vegada descomptades les 15 places d'aparcament per a cotxes que es

perden al convertir-les en 50 places per a bicis i 50 per a motos.

7) Fer un conveni amb RENFE rodalies i amb les empreses concessionàries de les línies

d'autobús interurbà per establir un sistema automàtic pel control i cobrament del servei del

P&R. En aquest conveni s'ha d'establir que RENFE rodalies i les empreses concessionàries

de les línies d'autobús interurbà es faran càrrec de totes les possibles inversions

d'adequació de les instal·lacions de cobrament automàtic. Cal tenir en compte que el

projecte del P&R millora la qualitat de servei del transport públic interurbà, permet captar

nous usuaris, és repetible en altres indrets i que en tal cas, el principal beneficiari seria

RENFE rodalies i les empreses concessionàries de les línies d'autobús interurbà..

8) El sistema de tarifes que a continuació es presenta incorpora flexibilitat amb l'objectiu de

facilitar que l'oferta s'adapti a la demanda. Els criteris generals utilitzats en el

desenvolupament del sistema de tarifes han estat:

− a) Procurar mantenir la línia de preus actuals i així conservar la coherència de tarifes

amb altres aparcaments P&R de RENFE rodalies que tinguin característiques

d'ubicació similars respecte al propi municipi i distància a Barcelona.

− b) Per altra banda, s'ha procurat que el sistema de tarifes faci rendible el P&R i així

garantir la viabilitat del projecte, tot això evitant que les tarifes siguin dissuasòries i

d'aquesta forma no perdre l'objectiu de tenir una ocupació màxima. 

− c) Oferir un servei als clients que utilitzin el transport públic interurbà i mantenir les

condicions actuals a la resta d'usuaris, procurant que no hi hagi interferències entre

els dos grups. A continuació es presenta el sistema de tarifes proposat i les

condicions d'ús:

Taula 6.8. sistema de tarifes proposat (en tots els casos el I.V.A. està inclòs)

denominació abonament preu forma pagament condicions d'ús
ràtios
€/dia

 abonament bicicleta  6 €/mes   mensual   tots els dies del mes 0,19
 abonament  moto 12 €/mes   mensual   tots els dies del mes 0,39
 abonament anual 415 €/any   anual   tots els dies de l'any 1,14
 abonament anual P&R 305 €/any   anual   dilluns a divendres 1,22
 abonament  mensual 42 €/mes   mensual   tots els dies del mes 1,4
 abonament  mensual P&R 30 €/mes   mensual   dilluns a divendres 1,43
 abonament  5 estades 10 €   dilluns a divendres 2
 abonament  10 estades 20 €   dilluns a divendres 2
 tarifa comercial   0,037 €/min   al retirar el vehicle   tots els dies de l'any
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Condicions d'ús: 

1) Els abonaments bicicleta, moto, anual i mensual no tenen limitació horària i no es

necessita adjuntar cap mena de títol de transport públic per adquirir-los.

2) L'abonament anual P&R i mensual P&R es facilita a aquells usuaris que adjuntin el

títol de transport de RENFE o de l'autobús interurbà igual o superior a 1 mes.

3) Els abonaments 5 i 10 estades tenen caducitat als 3 mesos i es necessita adjuntar el

títol de transport públic de tren o de l'autobús interurbà per usar-los

Anàlisi del sistema de tarifes proposat:

− L'abonament de la bicicleta té un preu de 6 €/mes a fi de fomentar el seu ús. De tota

manera, des d'un punt de vista de rendibilitat de l'espai la bicicleta genera uns

ingressos equiparables als dels turismes amb tarifa mensual P&R amb la mitat de

rotació:

Taula 6.9 Comparativa d'ingressos entre la bicicleta i el cotxe en una plaça del P&R

Aquest fet dona garanties que la gestió de l'aparcament estarà basada segons la 

demanda real dels diferents modes de transport, evitant que tots els esforços 

estiguin dirigits als cotxes.

− L'abonament de la motocicleta és el doble de l'abonament de la bicicleta, ja que en

un mateix espai hi caben la mitat de motocicletes que de bicicletes. Així, es manté

una coherència de polítiques de preu respecte l'espai disposat entre modes

fàcilment comparables pels usuaris.

− S'han mantingut les tarifes en els següents casos: abonament anual, abonament

anual P&R, i la tarifa comercial a fi de conservar en el possible les polítiques actuals

del sistema de tarifes. 

− L'abonament mensual pot ser interessant per aquells usuaris que utilitzin el transport

públic però també utilitzin l'aparcament sense vincular-se a l'ús del transport públic.

Té un preu més elevat i així mantenir coherència amb els preus dels aparcaments

de l'entorn i en el cas de ser usat durant tot l'any aquesta opció costa 504 €/any, és

a dir un 21% més car que l'abonament anual.

− L'abonament mensual P&R vinculat a l'ús del transport públic és un 40% més

econòmic que l'abonament mensual. Per altra banda té un preu tal que en el cas

que un usuari utilitzes aquesta opció durant tot l'any pagaria 360 €/any, un 18% més

que en l'abonament anual P&R, però s'estalviaria diners respecte opcions menys

mode
tarifa quantitat rotació ocupació ingressos
€/mes veh/plaça % €/mes

 bicicleta 6 10 1 0,8 48
 cotxe 30 1 2 0,8 48
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lligades com són els abonaments 5 i 10 estades.

− Els abonaments 5 i 10 estades estan pensats per iniciar a futurs usuaris del P&R, i

també, per aquells clients que utilitzen el transport públic esporàdicament. Els preus

no són dissuasoris, però en el cas que l'usuari utilitzi amb freqüència els transports

públics interurbans, i en conseqüència el P&R, les altres opcions proposades són

més econòmiques doncs pretenen fidelizar als clients. Els dos abonaments tenen el

mateix ràtio d'€/dia, doncs la diferència entre ells és la comoditat per l'usuari. 

6.6.3. Preu mig de l'aparcament del P&R durant un dia feiner:

A continuació es procedeix a determinar els ingressos que produirien 100 usuaris del P&R

amb les següents consideracions:

1) Els propietaris dels turismes que utilitzaran el P&R com a aparcament d'intercanvi

modal són també usuaris de RENFE rodalies o de les línies d' autobús interurbà.

2) Segons dades de l'EMQ-2006 de la ciutat de Mataró el 31% dels desplaçaments són

de mobilitat per temes personals, 24,4% són de mobilitat ocupacional, i la resta són

de retorn a casa. Es considera que tots els usuaris del P&R són residents a Mataró

o a l'entorn de Mataró, per tant, el 56% dels usuaris del P&R  fan desplaçaments per

temes personals (mobilitat no obligada), mentre que el 44% o fan per temes

ocupacionals (mobilitat obligada).

3) Els usuaris que fan mobilitat obligada utilitzaran, en general, l'abonament mensual

P&R; mentre que els usuaris que fan mobilitat no obligada utilitzaran abonaments de

5 o 10 estades, doncs normalment són clients amb mobilitat esporàdica.

Taula 6.10. Ingressos totals al P&R fet per 100 usuaris

Per tant, el preu mig d'estada d'un turisme al P&R serà d'uns 1,75 €/dia segons les

consideracions anteriors.

100 clients del P&R % persones

usuaris del transport públic interurbà 100
      mobilitat obligada 44,0 44

abonament mensual P&R 100,0 1,43 62,9
      mobilitat no obligada 56,0 56

abonament 5/10 estades 100,0 2 112
total     175

Tarifa 
(€/dia)

Import 
(€)
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6.6.4. L'oferta i la demanda de places per a turismes del P&R

Es procedeix a determinar l'oferta de places lliures per a cotxes del P&R a partir de les

següents consideracions: 

1) L'oferta total de places per a turismes en el P&R és de 883 places.

2) En l'actualitat la punta de demanda de places d'aparcament per a cotxes durant un

dia feiner és de 173 places, segons càlculs (veure Taula 5.2.). 

3) S'entén que existeix una demanda insatisfeta quan l'ocupació de l'aparcament és

superior a un 80% [6].

En el següent gràfic es pot visualitzar les reflexions anteriors:

Fig.6.1. Places d'aparcament del P&R

Segons les observacions exposades, el P&R disposarà de 533 places lliures, després de

satisfer la demanda actual i conservar un marge del 20% per possibles puntes de demanda.

Per tant, considerant que les places d'aparcament del P&R tindran una rotació 2 [6], l'oferta

de places d'aparcament del P&R s'incrementarà en 1066 places per a cotxes al dia.

Es procedeix a determinar la demanda de places del P&R a partir de les següents

observacions: si es compara l'aparcament del Port de Mataró amb d'altres similars que fan

la funció de P&R i en concret, utilitzant les dades de l'Estudi de dimensionament i

localització dels aparcaments d'intercanvi modal en les xarxes ferroviàries interurbanes

operades per RENFE rodalies i FGC, de l'Autoritat del Transport Metropolità. Octubre 2008,

es pot estimar que el P&R del Port, el qual té 883 places, pot tenir una ocupació del 80% els

250 dies feiners amb una rotació 2, és a dir, una demanda potencial de 1413 places

d'aparcament per a cotxes al dia. 

La demanda potencial de places per a turismes és superior a l'oferta del P&R, per tant,

l'increment resultant d'ocupació del P&R seria de 1066 vehicles en els dies feiners. Aquesta
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quantitat representa el 10% de la demanda màxima potencial entre els residents i no

residents a Mataró que podrien utilitzar el tren o l'autobús urbà en lloc de desplaçar-se

diàriament en cotxe, tot això aprofitant el P&R per fer l'intercanvi modal.

6.6.5. Estimacions econòmiques de la proposta

Introducció

L'estudi de les estimacions econòmiques s'ha fet considerant la configuració de places del

P&R proposada en aquest projecte. De total manera cal tenir en compte que l'oferta de

places d'aparcament per a cotxes, motos o bicicletes ha de ser dinàmica amb l'objectiu

d'anar adaptant el P&R als futurs canvis de la demanda.

Els ingressos addicionals esperats

A continuació s'explica l'obtenció dels ingressos addicionals del P&R:

Ingressos addicionals esperats a l'aparcament de bicicletes

Es considera que l'aparcament de bicicletes tindrà una rotació 1 i que l'ocupació mitja de

l'aparcament de bicis seria del 60%. Tenint en compte que el P&R tindria 50 places

d'aparcament per a bicicletes, l'ocupació mitja seria d'unes 30 bicicletes, a raó de 6 €/mes

d'ingrés per cada bicicleta s'obtindrien uns ingressos de'uns 2160 €/any. 

Ingressos addicionals esperats a l'aparcament de motocicletes

Aplicant el mateix raonament que el fet a l'apartat anterior, i recordant que l'aparcament de

motocicletes també disposa de 50 places i que el preu per aparcar una moto és de 12

€/mes, s'obtindrien uns ingressos d'uns  4320 €/any. 

Cal tenir en compte que tant l'abonament de bicicletes com de motocicletes no tenen

limitació horària durant tots els dies del mes, i per tant, hi haurà clients que les deixaran

durant la nit, doncs el P&R està vigilat. Ara bé, els usuaris de les motocicletes no són

potencials clients dels transports públics donat que no tenen problemes d'aparcament a la

destinació, no tenen problemes amb les aglomeracions del trànsit i els preus del transport

públic no els resulta atractiu.

Ingressos addicionals esperats per l'augment de cotxes

L'increment d'ingressos anuals aportats pels 1066 cotxes addicionals que s'incorporarien a

utilitzar el P&R, durant els 250 dies feiners a l'any, a raó de 1,7 €/dia serien de 453050

€/any. 

Ingressos addicionals totals esperats per la potenciació del P&R

El total d'ingressos addicionals esperats en el P&R serien d'uns 459000 €/any (I.V.A. Inclòs)
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Els costos del P&R 

Cost inicial per la potenciació del P&R

A continuació es presenta el resum de les diferents partides a partir de les quals s'ha

obtingut el cost de l'inversió inicial per potenciar el P&R:

Taula 6.11. Costos potenciació P&R

La inversió inicial per potenciar l'aparcament del Port de Mataró com a P&R durant els dies

feiners és de 31940 € (sense I.V.A.).

La campanya informativa hauria d'explicar les condicions d'ús del P&R i el seu sistema de

descripció unitat quantitat
preu total

(€) (€)

 habilitar 50 places de bicicletes
 subministre i col·locació d'unitat d'parcament de bici unitats 50 160 8000

unitats 2 40 80

unitats 2 30 60
sub-total                8140

 habilitar 50 places de motocicletes

metre 160 1 160

unitats 2 40 80

unitats 2 30 60
sub-total                300

 campanya informativa P&R 1 1200 1200
 campanya publicitària en la ràdio i la televisió local 1 6000 6000
 elaboració de l'estudi de potenciació del P&R
 hores treballades enginyer industrial hores 540 30 16200
 utilització llum, ordinador, paper, tinta, etcètera. 1 150 100

sub-total                16300

TOTAL                   31940
TOTAL amb I.V.A. 37050

 subministre i col·locació de la placa circular de 60 cm de 
diàmetre, d'acer galvanitzat, per a senyal de trànsit, amb 
revestiment reflectant. EG nivell 1, inclosos cargols i 
elements de fixació al suport sense incloure el suport, 
totalment col·locat
subministre i col·locació de suport rectangular d'acer 
galvanitzat de 3 metres d'altura per a la col·locació de 
senyals de trànsit inclòs fonamentació i col·locació

 pintat de faixa de 15 cm d'amplada de les places 
d'aparcament sobre el paviment amb pintura acrílica en 
solució acuosa o amb dissolvent, incloent mà d'obra i el 
premarcatge
 subministre i col·locació de la placa circular de 60 cm de 
diàmetre, d'acer galvanitzat, per a senyal de trànsit, amb 
revestiment reflectant. EG nivell 1, inclosos cargols i 
elements de fixació al suport sense incloure el suport, 
totalment col·locat
 subministre i col·locació de suport rectangular d'acer 
galvanitzat de 3 metres d'altura per a la col·locació de 
senyals de trànsit inclòs fonamentació i col·locació
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tarifes en les webs dels següents organismes: Ajuntament de Mataró, Ajuntaments de les

poblacions de l'entorn del P&R, RENFE rodalies, i Port de Mataró. Per altra banda, col·locar

cartells informatius a l'estació de RENFE, als Ajuntaments considerats i en el Port de

Mataró.

La campanya publicitària s'hauria de fer en les ràdios i les televisions locals de les

poblacions de Mataró i el seu entorn, explicant els diversos beneficis, tant individuals com

col·lectius, que implica l'ús del P&R com són: un senzill anàlisi comparatiu del temps i dels

costos de viatge en vehicle privat i en transport públic; l'aprofitament del temps durant els

desplaçaments en transport públic amb activitats com són la lectura, parlar amb els

companys, descansar; i finalment ressaltar la importància de les cadenes modals al

incorporar el fet d'haver de caminar per connectar amb els diferents modes de transport, la

qual cosa és positiva pel benestar físic i psicològic de les persones.

Els costos d'explotació del P&R

Els costos d'explotació d'un aparcament de superfície de més de 600 places són de 90240

€/any [6]. A la Taula 6.12. es mostren les diferents partides del cost d'un aparcament de

característiques similars al P&R del Port de Mataró:

Taula 6.12. Costos ordinaris d'explotació d'aparcaments de superfície de més de 600 places [5]

En el cas del Port de Mataró l'aparcament està en funcionament i per tant, aquests costos ja

estan suportats per la pròpia  gestió del Port.

Els beneficis addicionals esperats abans d'impostos

L'aparcament del Port de Mataró ja està en funcionament, per tant els beneficis addicionals

esperats abans d'impostos serien d'uns 396000 €/any.

6.6.6. Avaluació de la rendibilitat social de la proposta

Per l'avaluació de la rendibilitat social, es considerarà els següents indicadors:

1) Emissions de diòxid de carboni com a indicador mediambiental

2) Accidentalitat com a indicador de seguretat

concepte
despesa

mensual anual
(€/mes) (€/any)

 neteja 600 7200
 manteniment i conservació 720 8640
 personal servei 5000 60000
 obres de conservació 7200
 impostos, assegurances, adm., gestoria i varietats 7200

total     90240
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3) Cost dels accidents

4) Estalvi econòmic per l'usuari del P&R

Indicador mediambiental: emissions de CO2 

Els cotxes, al cremar combustibles fòssils, generen emissions de gasos tòxics que

contribueixen al canvi climàtic degut a l'efecte hivernacle. Aquests gasos són d'efecte

global, donat que actuen de forma nociva independentment del lloc on es generin. Exemple

és el CO2. Per altra banda, també generen emissions que redueixen la qualitat de l'aire

local, per això reben el nom d'emissions d'efecte local. Exemples són el CO, compostos

d'hidrocarburs sense cremar, Nox, SO2, etcètera.

Aquestes emissions afecten a la salut dels sers vius, i en concret a la salut dels humans. Es

considera que els vehicles privats en les poblacions, fan més mal que les emissions dels

mateixos gasos en una central hidroelèctrica, a l'estar aquesta lluny de les poblacions

humanes. Aquest és un dels motius pel qual es considera que el transport en ferrocarril

prop de les poblacions és millor que els dels vehicles privats. A continuació es determina el

benefici ambiental al realitzar o potenciar un P&R.

Es considera que la mitja d'emissions de CO2 d'un vehicle privat del parc d'automòbils

d'Espanya l'any 2006 era de 155 g CO2/km recorregut [5].

La distància recorreguda d'anada i tornada és de 76 km, considerant que l'origen és el P&R

del Port de Mataró (estació de tren de Mataró) i la destinació la Plaça de Catalunya fent el

viatge seguint el trajecte més curt possible i sense retencions.

Aquest vehicle deixaria d'emetre 11,78 kg CO2/(dia.cotxe)

L'increment esperat d'usuaris del P&R durant els dies feiners és de 1066 cotxes.

En aquesta situació el conjunt de vehicles addicionals que aparcarien al P&R del Port de

Mataró farien un estalvi total de CO2 d'uns 3140 t CO2/any.

Indicador de seguretat: accidentalitat

La seguretat en el transport s'incrementa amb l'ús del transport públic, donat que té unes

regulacions de circulació més estrictes, manteniment de vehicles pautats, formació

específica pels conductors, etcètera. Per això cal afavorir el transvasament d'usuaris de

l'automòbil a mitjans de transport col·lectiu com a mesura més útil per reduir els índexs

d'accidentalitat.

Les estadístiques d'accidentalitat per modes de transport terrestre l'any 2006 a Catalunya

donaven 38,83 accidents/(108viatgers.km) en carretera [5].

Els 1066 nous cotxes que utilitzarien el P&R durant els 250 dies feiners que té un any,

considerant una ocupació mitja de 1,2 viatgers/cotxe i que els cotxes recorren 76 km cada

dia, donaria 24304800 (viatgers.km).
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Aplicant els ràtios de seguretat per a Catalunya del mode de transport per carretera, s'obté

que l'aparcament d'intercanvi modal evitaria 9,5 accidents en carretera a l'any.

Cost accidents 

Segons un recent estudi desenvolupat per la Fundación Instituto Tecnológico para la

Seguridad del Automóvil (FITSA) i el Instituto Universitario de Investigación el Automóvil

(INSIA) de la Universidad Politécnica de Madrid un accident per carretera a Espanya costa

aproximadament uns 160000 €.

Els 9,5 accidents anuals que amb l'aparcament del P&R s'evitarien significarien un estalvi

de 1520000 €/any.

Estalvi econòmic per l'usuari del P&R

A continuació es calcula l'estalvi econòmic que obtindria un usuari del P&R durant els 250

dies feiners, si realitzes el desplaçament des del P&R fins a la Plaça de Catalunya de

Barcelona, fent un viatge d'anada i un altre de tornada (76 km /dia), sense retencions, en un

cotxe de benzina. Per fer els càlculs s'han utilitzat les dades de la Taula 6.13..

Opció A: anar a treballar a Barcelona en cotxe. 

El cost per km del desplaçament d'un cotxe per anar a la feina, segons la Taula 6.13., és de

0,324 €/km. En conseqüència el cost anual de l'ús del cotxe és de 6156 €. 

Es considera que el cost del lloguer d'una plaça d'aparcament per al cotxe a Barcelona és

d'uns 1440 €/any.

El cost total de l'opció A és d'uns 7596 €/any.

Opció B: anar a treballar a Barcelona en tren, deixant el cotxe aparcat al P&R del Port de

Mataró.

El cost fix del fet de tenir el cotxe és de 3065 €/any, segons les dades de la Taula 6.13..

Però aquest hipotètic usuari al deixar el cotxe al P&R tindria les despeses següents:

l'abonament mensual del bitllet de tren, que costa 53,40 €/mes, i considerant que l'usuari ha

de comprar 11 abonaments durant 1 any, el resultat és que el desplaçament diari en tren

costa 587,4 €/any. Per altra banda l'abonament del P&R té un cost anual de 425 € (es

considera que té un cost mig de 1,7 €/dia).

El cost total de l'opció B és d'uns 4077 €/any.

La diferència de l'opció A i B dona l'estalvi obtingut per aquells usuaris que deixessin el

cotxe de benzina en el P&R i anessin a treballar en tren i és de 3519 €/any.

Aplicant la mateixa metodologia s'obté que l'estalvi per un cotxe de gasoil és de 2939 €/any.
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A continuació es mostra la Taula de costos fixes i variables d'un cotxe de categoria mitja de

benzina i de gasoil:

Taula 6.13. Cost per km d'un turisme de gasolina i de gasoil en els desplaçaments per anar al treball

Concepte
vehicle

Benzina (€)

Costos fixes
 cost d'inversió
 compra del vehicle 15.800,000 18.960,000
 període d'amortització (anys) 8,000 8,000
 quilòmetres totals vehicle/any 15.000,000 15.000,000
 cost d'inversió (€/any) 1.975,000 2.370,000
 cost per quilòmetre (€/Km) 0,130 0,150

 cost pòlissa d'assegurances
 cost anual de la pòlissa (€) 1.015,000 1.015,000
 cost per quilòmetre (€/Km) 0,005 0,005

 impost de tracció mecànica
 cost anual de l'impost (€) 75,000 75,000
 cost per quilòmetre (€/Km) 0,005 0,005

                     total costos fixes (€) 0,140 0,160

 Costos variables
 cost de manteniment (€)
 manteniment cada (Km) 10.000,000 10.000,000
 cost mig de la revisió (€) 100,000 100,000
 cost per quilòmetre (€/Km) 0,010 0,010

 cost per reparació

3.178,000 3.792,000

 cost per reparació (€/any) 397,250 474,000
 cost per quilòmetre (€/Km) 0,026 0,031

 cost per canvi de pneumàtics
 sustitució de pneumàtics cada 40.000,000 40.000,000
 preu mig dels pneumàtics (€) 312,000 312,000
 cost per quilòmetre (€/Km) 0,008 0,008

 combustible i altres
 consum mig (litres/100 Quilòmetre) 9,500 6,100
 preu litre (€) 1,100 1,000
 cost per quilòmetre (€/Km) 0,100 0,060
 multes 0,010 0,010
 peatges 0,030 0,030
 cost per quilòmetre (€/Km) 0,140 0,100

              total costos variables (€) 0,184 0,149

 Total costos (€) 0,324 0,309

Gasoil (€)

 s'estima que les reparacions són el  
20% de l'inversió del cost total en     
la vida útil del vehicle (€)
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7. El Port de Mataró ampliat i proposta respecte el

P&R

7.1. Introducció

La futura ampliació i la incorporació de noves activitats en les instal·lacions del Port

comportarà un augment de la mobilitat generada que caldrà determinar per analitzar la

possibilitat de conservar el P&R durant els dies feiners. 

En els pròxims capítols es fa una breu descripció de les diferents activitats que estan

previstes en el Port de Mataró ampliat i de les superfícies de sostre edificat i usos. Després

es calcula la mobilitat generada a partir dels paràmetres de l'Annex 1 del Decret 344/2006

de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada. Es fa una proposta de

recol·locar algunes instal·lacions proposades en el Pla estratègic i director del Consorci Port

Mataró de juny de 2008 amb la finalitat de conservar el P&R amb els paràmetres actuals.

En l'últim capítol es fa un càlcul orientatiu de l'impacte que l'ampliació del Port pot tenir en la

demanda de places d'aparcament durant els dies feiners per així determinar les places que

es mantindrien pel P&R.

L'ampliació del Port de Mataró està prevista, en principi, abans del 2020, i l'objectiu de

l'anàlisi que es presenta en els següents capítols és el d'obtenir una idea el més objectiva

possible de la situació futura, amb totes les reserves que això comporta.

7.2. Descripció del Port de Mataró ampliat

Amb l'ampliació del Port de Mataró augmenta el mirall d'aigua i amb això la quantitat i

dimensions dels amarradors actuals. Per altra banda s'incrementa les superfícies

destinades als equipaments comercials nàutics, de pesca i esports i s'incorporen serveis per

als navegants. 

7.2.1. Descripció de les activitats previstes en el Port de Mataró ampliat

Segons el Pla estratègic i director del Consorci Port Mataró amb l'ampliació del Port es

conservaran totes les activitats actuals i s'incorporaran les següents:

Amarradors: El Port incrementarà en 410 unitats el nombre d'amarradors. 

Equipament comercial nàutic i serveis: Tindrà una superfície de sostre de 7750 m2 i un

aparcament de 400 places. En aquest equipament s'oferirà productes necessaris per la

pràctica de la pesca i esports nàutics, així com vestiments i decoració nàutica.  
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Dàrsena super-iots: Per a 26 iots de fins a 30 m d'eslora i d'un tonatge màxim de 200 t. En

aquesta dàrsena s'ubicarà d'un edifici de servei per les tripulacions dels super-iots amb

unes oficines d'uns 400 m2 i un aparcament particular amb 40 places per a turismes.

Centre terciari: Aparta-hotel de 7200 m2 el qual tindrà el seu propi aparcament soterrat per

als clients i els treballadors.

Estació nàutica: Edifici de 1200 m2 de sostre en el qual hi haurà els següents serveis:

informació i reserves turístiques, lloguer de bicicletes, sales polivalents, serveis, vestuari i

sala de descans per als navegants, internet, bar-restaurant, botiga cultural i turística.

Edificis de serveis: 2 edificis amb una superfície total de 890 m2 oberts les 24 hores a on hi

haurà serveis higiènics públics, vestuaris per als navegants, bugaderies i sales de descans

amb solàriums.

Serveis administratius: Edifici de 2443 m2 a on hi haurà l'Hotel d'empreses i una sala

d'actes.

Porxo activitats: Porxo de 1510 m2 amb un mòdul edificat de 1000 m2 que serveix de

magatzem dels estris per practicar la vela lleugera, equips de submarinisme, xàrter, i

escoles de nàutica.

Taller i exposició d'embarcacions: Es situarà a la zona d’indústria terciària i són tallers

amb botiga. Al costat de llevant, prop de l'actual edifici del Consorci, hi haurà, una exposició

nàutica i hivernada d'embarcacions de 1325 m2.

Nova zona tècnica: En l'actualitat la zona tècnica té una esplanada de treball de 4520 m2 i

amb l'ampliació del Port aquesta serà de 8250 m2. El nou taller de l'escar tindrà 250 m2, i

també hi haurà construccions d'un sostre total edificat d'uns 750 m2 per als tallers

independents. Al costat de la zona tècnica està previst un aparcament per a treballadors i

visitants.

Marina seca: La marina seca és un sistema que permet guardar les embarcacions petites,

fins a un 8 m d’eslora, en un magatzem i d’aquesta manera queden protegides dels efectes

del sol i del contacte permanent amb l’aigua del mar. La marina seca serà un edifici de 3100

m2 de sostre, amb una capacitat per a 220 embarcacions.

Zona d'activitats turístiques i esportives: Amb aquest concepte s'engloba els pallols per

activitats esportives, pallols per pesca no professional i el local de pesca-turisme.

Heliport: Està previst instal·lar una petita infraestructura heli-portuària la qual oferirà un

sistema de transport d’emergència per a la ciutat de Mataró i rodalies. No serà una base

d'helicòpters sinó una pista on aquests podran aterrar.
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7.2.2. Superfícies i usos previstos  en el Port de Mataró ampliat

A continuació es mostra la Taula 7.1. a on hi ha les dades de les superfícies i usos del Port

de Mataró ampliat, segons el Pla estratègic i director del Consorci Port de Mataró de juny de

2008, i la possible configuració del Port durant els dies feiners i festius d'acord a l'activitat.

Taula 7.1. Superfícies i usos del Port de Mataró ampliat

activitat descripció 

% % %

 comercial 

 botigues nàutiques 2508 4 2508 5 2508 4
 taller nàutic 223 0 223 0 223 0
 llotja 300 0 300 1 0 0
 equipament cial.-esport 7750 12 3875 8 7750 14

 oficines

 consorci 800 1 800 2 400 1
 oficines 222 0 222 0 0 0
 entitats nàutiques 36 0 0 0 36 0
 confraria pescadors 250 0 250 0 0 0
 servei super-iots 400 1 400 1 100 0

 indústria 

 pallols 3900 6 3900 8 0 0
 naus escar 250 0 250 0 0 0
 magatzem escar 374 1 374 1 0 0
 tallers independents 750 1 750 1 0 0

 equipament

 centre terciari 7200 11 7200 14 7200 13
 estació nàutica 1200 2 1200 2 1200 2
 serveis navegants 890 1 890 2 890 2
 serveis administratius 2443 4 611 1 2443 4
 porxo activitats 1000 2 0 0 1000 2
 locals pesca-turisme 90 0 0 0 90 0
 pallols esportius 303 0 0 0 303 1
 pallols pesca turisme 210 0 0 0 210 0
 bar-restaurant nocturn 5047 8 1262 3 5047 9
 bar-restaurant diürn 3624 6 2356 5 3624 6
 submarinisme 502 1 0 0 502 1
 escola nàutica 316 1 316 1 316 1
 empr. xàrter 101 0 101 0 101 0
 subministres 100 0 100 0 100 0
 creu roja 100 0 0 0 100 0

 zona verda 22052 35 22052 44 22052 39
 franja costa 200 0 200 0 200 0
 total 63141 100 50139 100 56395 100

Port Mataró 
ampliat

Port Mataró 
ampliat en 

un dia feiner

Port Mataró 
ampliat en 

un dia festiu

sostre 
(m2)

sostre 
(m2)

sostre 
(m2)
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7.2.3. L'oferta d'aparcament per a vehicles en el Port de Mataró ampliat

Està prevista la següent oferta d'aparcaments per a cotxes en el Port de Mataró ampliat:

Aparcament lliure:  192 places

Aparcament en l'equipament comercial-esportiu:  400 places

Aparcament centre terciari    40 places

Aparcament zona super-iots:       40 places

Aparcament escar:    20 places

Aparcament pescadors:       50 places

Aparcaments molls:  165 places

Aparcaments Marina seca  100 places

Aparcament general  704 places

Total:                       1.711 places

L'oferta total de places d'aparcament en el Port s'incrementarà, però en l'esplanada propera

a l'estació de tren és on està previst ubicar la Marina seca i per tant, el nombre de places

per fer la funció de P&R pot disminuir al voltant de 400 places:

Fig. 7.1. Detall situació Marina seca 

Segons el Pla estratègic i Director, la Marina Seca es

construirà en l'esplanada principal del P&R. La

quantitat total de places d'aparcament en el Port

s'incrementarà, i la distribució d'aquestes en els

diferents espais del Port farà que la configuració de l'

aparcament del Port experimenti un canvi important.

Aquest fet comprometrà la possibilitat de continuar

oferint el servei d'aparcament d'intercanvi modal amb

el volum i característiques actuals, doncs aquest

sector disposa d'unes 400 places directes i 100

d'indirectes, i està situat al davant de l'estació de tren i

de les parades d'autobús interurbà. El que significa

que aquestes places d'aparcament, juntament amb

les situades al passeig Marítim, són les que estan

més properes als accessos al transport públic interurbà i en conseqüència les òptimes per

fer la funció d'aparcament d'intercanvi modal. 

Cal tenir en compte que aquesta zona d'aparcament té la dobla avantatge de ser

interessant pels usuaris del P&R, pels motius exposats, mentre que, pel contrari, els usuaris

del Port gaire bé no l'utilitzant, al estar relativament lluny de les activitats i equipaments del

Port. En definitiva, en aquest sector de l'aparcament del Port no hi ha conflicte d'interessos

entre la demanda interna i la demanda d'aparcament per intercanvi intermodal. 
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7.3. Proposta respecte el "Park and Ride"

7.3.1. Introducció

El P&R del Port de Mataró genera uns beneficis socials i mediambientals que seria

convenient conservar, així com guanys directes pel propi Port. Però, per altra banda, també

genera beneficis indirectes al fomentar la mobilitat de persones per l'interior del Port i així

donar a conèixer l'ús dels diferents equipaments de caràcter general que hi haurà en el Port,

com per exemple les botigues esportives, restaurants i bars. D'aquesta manera es pot

incrementar la clientela 

Altres observacions per conservar el P&R són les següents:

a) Durant els propers anys està previst urbanitzar el Rengle, a on s’instal·larà el Parc

Tecnològic i de la innovació “TecnoCampusMataro” i la Universitat Politècnica de Catalunya.

b) També està previst urbanitzar el sector Porta Laietana, a l'entrada de Mataró des de

Barcelona, amb la construcció de 1200 habitatges aproximadament. 

El Rengle i la Porta Laietana són sectors que estan situats en el front litoral, al costat de

ponent del Port i a una distància no superior a 2 km d'aquest. També està previst construir

un parc lineal per connectar el Rengle i el Port, per tant amb bona accessibilitat per anar en

bicicleta o a peu. 

El P&R podrà oferir en un futur proper a un gran nombre d'usuaris no residents a Mataró,

per exemple als estudiants i professors de l'UPC no Mataronins, la possibilitat d'anar en

transport públic interurbà des de la seva residència fins a Mataró i acabar el trajecte a peu o

en bicicleta, la qual podrien deixar pernoctar en el P&R sense riscos.

Propostes per conservar el P&R actual

1) En el present l'Escola Universitària d'estudis empresarials del Maresme està ubicada en

un edifici entre el Passeig del Callao i la platja, a aproximadament 1 km de distància del

Port. A partir del 2012 l'escola s'ubicarà en el TECNOCAMPUS, quedant l'edifici lliure. Per

altra banda, en el present no s'ha definit cap ús per aquest edifici públic, que per cert es va

construir fa uns 40 anys per ser l'edifici del club de vela lleugera de Mataró, i per tant és

ideal per aquest ús.

Aquests fets permetrien proposar modificacions en el Pla estratègic i Director del Port de

Mataró com és: recol·locar les instal·lacions de la vela lleugera en l'edifici del Passeig del

Callao i així alliberar l'espai ocupat a la bocana del Port. Amb la proposta també s'obtindrien

altres avantatges com és el fet que al estar la vela lleugera al davant de la platja es

facilitaria als navegants el compliment amb la legislació vigent en matèria de navegació i

seguretat marítima, què obliga a totes les embarcacions que entrin o surtin d'un port ho

facin amb propulsió mecànica. És a dir, està prohibida la navegació a vela o amb rems en
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l'interior d'un port. A continuació es presenta un gràfic a on es pot veure l'emplaçament

proposat per les instal·lacions de la vela lleugera i la Marina Seca:

Fig.7.2. Proposta d'emplaçament de la vela lleugera i marina seca

L'espai alliberat a la

bocana del Port és ideal

per qualsevol activitat que

comporti una mobilitat

nàutica intensa, doncs així

s'elimina aquest trànsit

d'embarcacions per

l'interior del Port, i la

possibilitat d'abordatge. 

2) Es proposa situar la Marina seca i l'aparcament pels seus usuaris a la bocana del Port,

doncs és un sector amb espai per assimilar aquesta instal·lació.

Cal tenir en compte que, en general, les Marines seques són instal·lacions portuàries amb

molta activitat durant els mesos de temporada alta, generant un tràfic intens d'entrades i

sortides d'embarcacions. Per tant reubicar aquesta a la bocana del Port incorpora seguretat

en la navegació dins del Port. 

3) Com a conseqüència de les propostes de reubicació de les instal·lacions de la vela

lleugera i de la Marina seca existeix la possibilitat de mantenir l'aparcament del Port que fa

la funció de P&R amb l'estat actual i per tant conservar les 898 places d'aparcament.

A continuació es mostra un gràfic de l'emplaçament proposat per la Marina seca:

Fig.7.3. Proposta d'emplaçament de la Marina seca i vista general del P&R
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8. Anàlisi de la viabilitat futura del P&R

8.1. Introducció

L'anàlisi de la viabilitat del P&R en el futur aborda els dos aspectes principals que són: 

1) Com pot afectar l'oferta del transport públic previst al P&R. Cal tenir en compte que

el P&R és l'element d'una estratègia multimodal que permet fer el canvi del transport

privat al públic i per tant els canvis en l'oferta del transport públic poden afectar al

P&R.

2) Com pot afectar l'augment de la mobilitat generada, a causa de l'ampliació del Port

de Mataró, en els accessos al Port (i per tant al P&R) i en la demanda de places

d'aparcament.

8.2. El transport públic previst

Actualment s'està desenvolupant la línia orbital ferroviària amb la qual es pretén donar un

servei que unirà les ciutats de la segona corona metropolitana sense passar per la ciutat de

Barcelona, connectant les següents ciutats: Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Martorell,

Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró. Aquesta infraestructura ferroviària potenciarà l'ús

del tren i competirà amb el transport d'autobús interurbà que actualment és el que connecta

Mataró amb el Vallès Oriental i Occidental.

No està aprovat definitivament les ubicacions de les estacions de tren a la ciutat de Mataró,

però, en principi, l'estació de tren es mantindrà i es pretén potenciar el seu servei de

connectar Mataró amb Barcelonès.

L'arribada de la línia orbital ferroviària a Mataró serà, en principi, abans del 2020 i això

comportarà un replanteig general de les línies de transport urbà i interurbà, i uns canvis

importants en el repartiment modal del transport a Mataró. És molt probable que totes les

línies interurbanes tinguin l'inici dels trajectes a l'entorn de l'estació de tren actual, doncs

amb l'ampliació del Port es pot obtenir espai per fer l'estació dels autobusos interurbans.

Així s'eliminarien les parades d'nici de trajecte de l'interior de la ciutat, amb tots els

problemes de congestions que originen els autobusos parats. 

Aquests canvis en l'oferta del transport públic interurbà i l'emplaçament del P&R permeten

concloure que es desenvoluparan sinèrgies que donaran beneficis a totes les parts

implicades, i també als usuaris finals.

 En resum, el transport públic interurbà previst manté la viabilitat del futur P&R 
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8.3. Càlcul del nombre de places del P&R

Per calcular el nombre de places de l'aparcament del Port que en el futur podran fer la

funció de P&R cal contrastar l'oferta de places d'estacionament del Port ampliat amb la

demanda interna futura de places durant els dies feiners. L'excedent de places són el marge

per absorbir les fluctuacions de la demanda i per fer la funció del P&R, d'aquesta forma no

es perjudica als interessos legítims dels usuaris del Port. Segons les propostes del present

projecte, l'oferta de places d'ús general i properes a l'estació de tren (distància inferior als

400 metres) per a turismes en l'aparcament del Port ampliat serà de 898 unitats. 

A continuació es procedeix a fer els càlculs per determinar la demanda interna de places

d'aparcament per a vehicles en el Port de Mataró ampliat:

8.3.1. Dotació de personal i horaris previstos de les activitats del Port de

Mataró ampliat 

La dotació prevista de treballadors en les diferents activitats del Port de Mataró ampliat s'ha

calculat considerant que el ràtio de personal de l'activitat considerada per unitat de

superfície es mantén constant, tret de l'escar a on s'ha establert la proporcionalitat respecte

la superfície d'esplanada de treball. Per les activitats futures que no estan en l'actualitat en

el Port, la dotació de treballadors s'ha estimat en funció de l'activitat, el sostre edificat i els
horaris.

Taula 8.1. Dotació calculada de personal en les activitats del Port de Mataró ampliat

A continuació es presenta la Taula dels possibles horaris de les noves activitats:

Taula 8.2. Horaris possibles de les noves activitats del Port de Mataró ampliat

activitat
feiners festius

unitat % unitat %
 comercial 103 23 67 8
 oficines 31 7 11 5
 indústria 97 22 0 0
 equipament 220 49 416 87
 zona verda 0 0 0 0
 franja costa 0 0 0 0
 total 451 100 494 100

activitat
1r torn 2n torn 3r torn

observacions
inici final inici final inici final

 equip. com.-esportiu 09:00 14:00 17:00 20:00  feiners i festius
 servei super-iots 09:00 14:00 16:00 19:00  feiners i festius
 tallers independents 08:00 13:00 14:30 17:30  feiners
 centre terciari 06:00 14:00 14:00 22:00 22:00 06:00  feiners i festius
 estació nàutica 08:00 16:00 16:00 00:00  feiners i festius
 serveis navegants 06:00 14:00 14:00 22:00 22:00 06:00  feiners i festius
 serveis administratius 09:00 14:00 16:00 19:00  feiners i festius
 esports-pesca-turisme 07:00 21:00  festius
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8.3.2. Càlcul dels desplaçaments dels treballadors

Per al càlcul dels desplaçaments dels treballadors s'ha aplicat la metodologia i les mateixes

consideracions de l'apartat 2.4.4.. 

Taula 8.3. Desplaçaments previstos dels treballadors en funció del dia

8.3.3. Càlcul de la mobilitat generada en el Port de Mataró ampliat

Es procedeix a determinar la mobilitat generada en el Port de Mataró ampliat per als dies

feiners i per als dies festius. Per l'estimació de la mobilitat generada s'utilitzen els

paràmetres mínims de viatges generats/dia de l'Annex 1 del Decret 344/2006 de regulació

dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada que es mostren en el capítol 4 i les

superfícies i usos del Port de Mataró ampliat de la Taula 7.1.

             Taula 8.4. Mobilitat generada per usos al Port de Mataró ampliat

Segons els resultats de la Taula 8.4. la mobilitat generada total associada a l'àmbit del Port

de Mataró és de 8877 desplaçaments (suma dels desplaçaments d'entrada i sortida de

l'àmbit d'estudi) els dies feiners i de 12049 els dies festius.

Una comparativa entre la mobilitat generada en el Port de Mataró actual i en l'ampliat ens

dóna que els desplaçaments s'incrementen un 311% els dies feiners i un 370% els dies

festius. 

Del coneixement de la mobilitat generada per usos al Port de Mataró ampliat, Taula 8.4.. i

dels desplaçaments calculats dels treballadors, Taula 8.3. s'obté la mobilitat generada per

usos al Port de Mataró ampliat classificada segons la tipologia de persona.

activitat
desplaçaments treballadors

feiners festius

 comercial 406 231
 oficines 84 24
 indústria 242 0
 equipament 645 840
 zona verda 0 0
 franja costa 0 0
 total 1377 1095

activitat
feiners festius

viatges % viatges %
 comercial 3453 39 5241 43
 oficines 251 3 80 1
 indústria 264 3 0 0
 equipament 2807 32 4625 38
 zona verda 1103 12 1103 9
 franja costa 1000 11 1000 8
 total 8877 100 12049 100
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Taula 8.5. Mobilitat generada per usos al Port de Mataró ampliat segons tipologia de persona 

De la Taula 8.5. es pot concloure que aproximadament es faran 8900 desplaçaments durant

els dies feiners, dels quals uns 1400 seran fets pels treballadors i uns 7500 pels visitants.

Els desplaçaments dels visitants es repartiran de la següent manera: uns 2100

desplaçaments seran fets pels visitants a les zones verdes i/o franja costanera i 5400 pels

visitants al Port. 

Durant els dies festius el total de desplaçaments serà aproximadament de 12100, dels quals

uns 1100 seran fet pels treballadors del Port i uns 11000 pels visitants. El nombre de

desplaçaments que faran els visitants a les zones verdes i/o la franja costanera durant els

dies festius serà el mateix que durant els dies feiners, mentre que els visitants al Port faran

uns 8900 desplaçaments els dies festius. Tots els grups de persones augmenten els

desplaçaments, però serà el grup de visitants al Port de Mataró el que ampliarà més

fortament el nombre de desplaçaments, tant durant els dies feiners com els festius.

Taula 8.6. Comparativa entre els desplaçaments del Port de Mataró actual i ampliat

En la Taula 8.6. es mostra la comparativa a nivell de desplaçaments entre el Port de Mataró

en l'actualitat i l'ampliat, i és clar que hi haurà un augment en percentatge dels viatges fets

pels treballadors i pels visitants a les zones verdes i/o franja costanera inferior a l'augment

dels desplaçaments que faran els visitants al Port.

Durant els propers 10 anys el repartiment modal associat a la ciutat de Mataró

experimentarà probablement canvis importants. Aquests canvis estaran subjectes

principalment a les actuacions de les diferents Administracions Públiques en matèria de

transport. En aquests moments encara no estan concretades les modificacions del transport

públic i aquesta indefinició impossibilita fer estimacions dels repartiments modals per als

propers anys a la ciutat de Mataró.

activitat
desplaçaments dies feiners

treballador visitants total treballador visitants total
 comercial 406 3047 3453 231 5009 5241
 oficines 84 167 251 24 56 80
 indústria 242 22 264 0 0 0
 equipament 645 2162 2807 840 3786 4625
 zona verda 0 1103 1103 0 1103 1103
 franja costanera 0 1000 1000 0 1000 1000

total   1377 7500 8877 1095 10954 12049

desplaçaments dies festius

tipologia de persona
desplaçaments desplaç.futur/actual

Port de Mataró actual Port de Mataró ampliat feiner festiu
feiner % festiu % feiner % festiu % % %

 treballadors 720 25 510 16 1377 16 1095 9 191 215
 visitants 842 30 1462 45 5370 61 8851 73 638 605
 visitants z.v + f.c. 1288 45 1288 40 2103 24 2103 17 163 163
 total 2850 100 3260 100 8850 100 12049 100 311 370
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De tota manera, en principi la tendència de les diferents Administracions Públiques és

afavorir el transport públic respecte al transport privat. En conseqüència, el fet d'utilitzar el

repartiment modal associat al Port de Mataró en l'actualitat per fer les previsions futures de

la demanda interna de places d'aparcament del P&R majora la citada demanda, doncs la

presència de transport privat en el futur serà probablement inferior a les calculades. En

aquestes condicions, segurament el nombre de places lliures de l'aparcament del Port

ampliat serà superior al calculat en el projecte.

A continuació es presenta la mobilitat generada classificada per modes de transport

calculada utilitzant el repartiment modal del capítol 3:

Taula 8.7. Mobilitat generada al Port de Mataró ampliat classificada per modes de transport

Per obtenir els fluxos de trànsit cal aplicar els factors d'ajust que tenen en compte els

paràmetres d'ocupació dels vehicles privats. Es considera que aquests paràmetres no

variaran gaire respecte els paràmetres actuals, és per això que s'utilitzen les dades de la

Taula 4.8.

Taula 8.8. Flux total de vehicles privats en funció del dia

Segons les dades de la Taula 8.8. el nombre de vehicles que entraran o sortiran del Port de
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Mataró ampliat és de 3976 vehicles en els dies feiners i de 5611 vehicles en els dies festius.

En aquest punt es pot concloure que el volum de desplaçaments diaris i els fluxos de

vehicles associats a la mobilitat generada en el Port de Mataró ampliat seran considerables.

Per tant, es procedeix a calcular la distribució horària de la mobilitat generada i la distribució

horària dels fluxos dels vehicles per posteriorment determinar l'impacte en els accessos al

Port i la demanda interna futura de places d'aparcament.

8.3.4. Previsió de la distribució horària de la mobilitat generada

Previsió de la distribució horària de la mobilitat generada els dies feiners

A continuació es mostra el gràfic de la distribució horària prevista de la mobilitat generada

en el Port de Mataró ampliat durant els dies feiners, la qual s'ha obtingut aplicant la mateixa

metodologia que en el capítol 4. Veure Annex.

Fig. 8.1. Distribució horària prevista de la mobilitat generada els dies feiners

Es procedeix a explicar els motius principals de les puntes de les corbes d'entrada i sortida

del Port.

En la distribució horària prevista dels desplaçaments d'entrada al Port durant els dies feiners

hi ha un màxim relatiu de 8 h a 9 h a a causa de la incorporació dels treballadors de les

botigues, equipaments comercials i tallers nàutics. De les 10 h a 13 h i de 17 h a 20 h hi ha

dos pics d'entrada produïts com a conseqüència dels clients als diferents comerços i dels

visitants a les zones verdes i/o franja costanera. Per la tarde el pic té un màxim absolut

doncs també cal anotar les entrades dels clients de la llotja. 

En la distribució horària prevista dels desplaçaments de sortida del Port durant els dies

feiners hi ha un màxim relatiu de 9 h a 10 h del matí com a conseqüència de la sortida dels

clients de l'aparta-hotel. Les puntes durant els períodes de 11 h a 14 h i de 17 h a 20 h

estan produïts bàsicament pels clients dels comerços, i pels visitants que passegen pel port
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i/o franja costanera, però durant el període de la tarde també hi ha els clients de la llotja i de

l'apartahotel. De les 17 h a 18 h hi ha un pic format per les sortides pels pescadors. Durant

la nit de les 24 a 1 h de la matinada es quan es produiran les sortides dels clients dels bars i

restaurants.

Previsió de la distribució horària de la mobilitat generada els dies festius

A continuació es mostra el gràfic de la distribució horària prevista de la mobilitat generada

en el Port de Mataró ampliat durant els dies festius, la qual s'ha obtingut aplicant la mateixa

metodologia que en el capítol 4.

Fig. 8.2. Distribució horària prevista de la mobilitat generada els dies festius

En la corba de les entrades hi haurà una punta de 9 h a 13 h i una altra de 17 h a 19 h. En

les dues puntes els clients dels comerços i els visitants a les zones verdes i/o franja

costanera hi destaquen. Per la tarda hi haurà un volum d'entrades relacionades amb els

bars i pubs del Port. La punta de la nit, de les 23 h a 1 h de la matinada, es deguda als

clients dels bars nocturns. 

En la corba de les sortides destaca la punta de 9 h a 10 h dels clients de l'aparta-hotel. En el

període de 11 h a 14 h i el de 17 h a 20 h és quan hi haurà bàsicament els desplaçaments

pel retorn dels clients dels comerços i persones que han anat a les zones verdes.

8.3.5. Previsió de la distribució horària de la mobilitat diària total de vehicles

A partir del càlcul de la futura distribució horària de la mobilitat diària total de vehicles

(cotxes i motocicletes) es pot avaluar les possibles retencions en els accessos

d'entrada/sortida del Port de Mataró ampliat:

Els càlculs s'han fet considerant únicament la mobilitat vinculada al Port.
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Taula 8.9. Distribució horària de la mobilitat diària total en vehicle privat

No està prevista cap modificació en el passeig Marítim, per tant, es considera que la

capacitat que tindrà el passeig serà la mateixa que en l'actualitat, 1500 veh/hora per cada

sentit de circulació.

El trànsit del passeig Marítim és d'uns 3500 veh/dia en cada sentit, i l'increment del trànsit

vindrà únicament determinat per l'augment de mobilitat associada per l'ampliació del Port de

Mataró, que serà d'uns 500 veh/hora en els dies feiners i de 750 veh/hora en els dies festius

en els moments de màxim trànsit.

Tenint en compte les consideracions anteriors, en principi no hi ha d'haver retencions en els

accessos del Port de Mataró ampliat.

Hora
desplaçaments vehicles dies feiners desplaçaments vehicles dies festius

entren surten total entren surten total
% vehicles % vehicles vehicles % vehicles % vehicles vehicles

0 a 1 0,1 3 2,9 58 61 3,0 85 1,6 45 130
1 a 2 0,0 0 1,8 37 37 0,5 13 5,2 145 157
2 a 3 0,0 0 0,1 3 3 0,0 0 3,3 93 93
3 a 4 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 1,8 50 50
4 a 5 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,3 9 9
5 a 6 0,5 11 0,0 0 11 0,4 12 0,0 0 12
6 a 7 0,1 2 0,5 11 13 0,1 4 0,4 12 16
7 a 8 1,1 21 0,0 0 21 0,1 2 0,0 0 2
8 a 9 2,7 53 1,4 28 81 1,7 47 1,0 27 74

9 a 10 2,4 48 6,2 123 171 3,4 95 4,3 121 216
10 a 11 8,0 159 3,4 69 228 9,7 271 2,7 76 347
11 a 12 12,8 254 8,2 162 416 14,7 414 8,1 229 642
12 a 13 9,6 191 12,8 254 445 10,3 290 13,9 390 680
13 a 14 5,1 102 7,4 146 248 4,8 135 7,4 207 342
14 a 15 4,3 86 5,6 111 197 3,4 97 4,9 138 235
15 a 16 4,2 84 3,6 72 156 1,8 52 3,4 96 148
16 a 17 3,9 77 5,9 118 195 3,0 85 3,6 101 186
17 a 18 12,7 253 6,7 133 386 10,2 287 5,1 143 429
18 a 19 13,5 269 10,6 210 479 15,7 440 11,0 307 748
19 a 20 8,8 175 15,8 313 489 5,8 163 15,2 427 590
20 a 21 5,7 113 3,7 73 186 4,3 122 4,4 125 247
21 a 22 2,3 46 0,9 18 64 2,3 65 0,6 17 82
22 a 23 1,1 22 2,0 39 61 1,6 45 0,7 19 64
23a 24 0,9 19 0,5 11 30 3,0 85 1,1 30 114

totals 100 1988 100 1988 100 2806 100 2806
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8.3.6. Demanda interna de places d'aparcament per a cotxes en el P&R

Només es considera la demanda interna de places de l'aparcament general, i per tant, no

estan inclosos els cotxes dels treballadors o dels visitants d'aquelles activitats que tindran

aparcament exclusiu i que són les següents: llotja, pescadors, escar i tallers independents,

equipaments comercials esportius, servei super-iots i centre terciari 

A continuació es mostra els resultats dels càlculs:

Taula 8.10. Distribució horària de la mobilitat diària dels turismes i la demanda d'aparcament 

Durant els dies feiners i festius hi haurà com a màxim aparcats uns 200 i 300 cotxes

respectivament vinculats a la demanda interna del Port de Mataró ampliat.

Hora
 vehicles dies feiners  vehicles dies festius

entren surten ocupen entren surten ocupen
% veh % veh veh % veh % veh veh

0 a 1 0,3 3 5,9 52 37 6,0 75 3,2 40 253
1 a 2 0,0 0 3,7 32 5 0,9 11 10,2 128 137
2 a 3 0,0 0 0,3 3 2 0,0 0 6,6 82 54
3 a 4 0,0 0 0,0 0 2 0,0 0 3,6 45 10
4 a 5 0,0 0 0,0 0 2 0,0 0 0,6 8 2
5 a 6 0,3 2 0,0 0 5 0,3 3 0,0 0 5
6 a 7 0,2 2 0,3 2 4 0,3 4 0,3 3 6
7 a 8 0,1 1 0,0 0 5 0,1 2 0,0 0 7
8 a 9 4,5 40 0,0 0 45 2,4 30 0,0 0 37

9 a 10 3,8 34 0,4 3 76 5,5 68 0,2 3 102
10 a 11 9,7 85 3,1 27 133 10,8 134 2,2 27 209
11 a 12 13,5 118 10,1 88 163 13,0 162 7,8 97 275
12 a 13 10,7 94 13,8 121 136 10,5 131 11,6 145 261
13 a 14 2,6 23 7,3 64 95 3,6 44 6,0 75 230
14 a 15 1,7 15 6,3 55 55 2,7 34 5,3 67 197
15 a 16 5,7 50 1,3 11 94 1,9 24 2,6 33 188
16 a 17 6,5 56 5,8 50 100 4,8 60 3,0 37 211
17 a 18 16,7 146 6,6 58 188 14,3 179 8,3 104 286
18 a 19 7,4 65 16,3 143 110 5,5 69 15,8 197 158
19 a 20 7,8 68 10,3 90 88 1,8 22 6,3 78 102
20 a 21 3,4 30 2,7 24 94 4,5 56 2,4 30 129
21 a 22 1,4 12 1,8 16 90 2,3 29 1,2 15 143
22 a 23 1,9 17 3,1 27 79 2,9 36 0,8 10 170
23a 24 1,9 17 1,1 9 87 6,0 75 2,1 26 218

totals 100 875 100 875 100 1247 100 1247
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8.3.7. Demanda interna de places d'aparcament per a motocicletes en el P&R

Es procedeix aplicant la mateixa metodologia que en l'apartat 8.3.6.

Taula 8.11. Distribució horària de la mobilitat diària de les motocicletes i la demanda d'aparcament

Durant els dies feiners i festius hi haurà com a màxim aparcades unes 30 i 40 motocicletes

respectivament vinculades a la demanda interna del Port de Mataró ampliat.

8.3.8. Impacte de la demanda interna en l'aparcament del P&R

D'aplicar-se les propostes del present projecte en el Pla estratègic i director del Port de

Mataró, de juny de 2008, l'ampliació del Port de Mataró no afectaria a la capacitat del P&R,

és a dir, es mantindria l'oferta de 898 places per a turismes. 

Per altra banda, segons dades de la Taula 8.10. i Taula 8.11., l'ocupació màxima de places

d'aparcament durant els dies feiners en el P&R és produeix de 17 h a 18 h, essent de 188

places per a cotxes i 26 per a motocicletes (sense tenir en compte els abonats del Consell

Comarcal del Maresme i de l'abonament RENFE-Port que hi ha en l'actualitat). Per tant

Hora
 motocicletes  dies feiners  motocicletes  dies festius

entren surten ocupen entren surten ocupen
% veh % veh veh % veh % veh veh

0 a 1 0,3 0 5,4 7 5 5,9 10 3,2 5 34
1 a 2 0,0 0 3,5 4 1 0,9 2 9,8 17 19
2 a 3 0,0 0 0,3 0 0 0,0 0 6,5 11 7
3 a 4 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 3,3 6 2
4 a 5 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,6 1 1
5 a 6 0,2 0 0,0 0 1 0,2 0 0,0 0 1
6 a 7 0,2 0 0,2 0 1 0,3 0 0,2 0 1
7 a 8 0,1 0 0,0 0 1 0,1 0 0,0 0 1
8 a 9 4,2 5 0,0 0 6 2,2 4 0,0 0 5

9 a 10 4,0 5 0,4 0 10 5,5 9 0,2 0 14
10 a 11 10,2 13 3,3 4 19 11,0 19 2,3 4 29
11 a 12 13,8 17 10,5 13 23 13,2 23 8,0 14 38
12 a 13 10,4 13 14,1 18 18 10,2 18 11,8 20 35
13 a 14 2,5 3 7,3 9 12 3,5 6 6,1 10 31
14 a 15 1,6 2 5,8 7 7 2,7 5 5,2 9 27
15 a 16 5,4 7 1,2 2 12 1,9 3 2,6 5 25
16 a 17 6,8 8 5,5 7 14 5,0 9 3,0 5 29
17 a 18 16,9 21 6,9 9 26 14,5 25 8,4 15 39
18 a 19 7,7 10 16,6 21 15 5,7 10 16,0 27 21
19 a 20 7,4 9 10,2 13 12 1,9 3 6,3 11 14
20 a 21 3,2 4 2,8 3 12 4,2 7 2,4 4 17
21 a 22 1,3 2 1,8 2 12 2,3 4 1,2 2 19
22 a 23 1,8 2 3,0 4 10 2,9 5 0,7 1 22
23a 24 1,8 2 1,1 1 11 5,9 10 2,1 4 29

totals 100 124 100 124 100 172 100 172
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l'ocupació màxima de places d'aparcament com a conseqüència de la mobilitat dels

treballadors i visitants al Port de Mataró ampliat (demanda interna) seria d'unes 200 places. 

Es considera que existeix una demanda insatisfeta quan l'ocupació d'un aparcament és

superior al 80% de la seva capacitat màxima. 

Tenint en compte les dades i consideracions presentades, es calcula que el P&R disposarà

durant els dies feiners d'unes 520 places d'aparcament per a cotxes, després de satisfer la

demanda màxima interna i conservar un marge del 20% per les possibles fluctuacions de la

demanda total, sense incluir els abonats del Consell Comarcal del Maresme.

En resum, el P&R podrà continuar oferint pràcticament el mateix nombre de places

d'aparcament que en l'actualitat. La distribució de les places en els diferents modes de

transport: cotxes, motocicletes i bicicletes s'haurà d'adequar a la demanda que hi hagi en

cada moment, així com el sistema de tarifes segons les diferents circumstàncies futures.
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Conclusions

L'estudi de mobilitat realitzat ha posat de manifest:

- En el Port de Mataró hi ha activitats molt diverses, les quals generen mobilitat des de

primera hora del matí fins a la matinada del dia següent. També es produeixen canvis

significatius entre les activitats durant els dies feiners i festius, situació que es posa de

manifest en les superfícies i usos, la dotació de personal que treballa en el Port, i la varietat

d'horaris de les activitats.

- A l'entorn del Port de Mataró l'oferta viària és bona, amb comunicació directa amb

l'autopista i sense interferències amb la resta de la ciutat. Mentre que en la zona que envolta

el Port de Mataró hi ha manca de places d'aparcament, en el Port hi ha un excés. L'oferta

de transport públic interurbà en aquesta zona de la ciutat permet concloure que hi ha una

bona cobertura de transport públic pels treballadors i visitants del Port.

- En l'actualitat la mobilitat associada al Port posa de manifest que tant pels treballadors,

com pels visitants, els dos modes de transport més utilitzats són el anar a peu i el cotxe,

mentre que el transport públic té un protagonisme baix i la bicicleta pràcticament no

s'utilitza.

- La mobilitat generada associada al Port actual i futur, no causa retencions de vehicles en

els accessos al Port. Les puntes de demanda de places d'aparcament són baixes respecte

l'oferta, en l'actualitat i en el futur. Aquestes fets juntament amb la proximitat del Port a

l'estació de tren i a les parades de les línies d'autobusos interurbans, permet considerar la

possibilitat de potenciar l'aparcament del Port com a aparcament d'intercanvi modal.

- En el projecte es realitza l'anàlisi de la viabilitat de l'aparcament del Port com a aparcament

d'intercanvi modal i es veu la possibilitat de potenciar aquest servei.

- La proposta de potenciar l'aparcament del Port de Mataró com a aparcament d'intercanvi

modal pretén desenvolupar una sinergia entre els ciutadans, el transport públic, i el Port de

Mataró en decrement de l'us del cotxe com a mode de transport quotidià. Amb la

potenciació de l'aparcament d'intercanvi modal s'obté una rendibilitat social que es concreta

en la disminució de la contaminació dels fums d'escapament dels cotxes, d'accidents en la

carretera i un estalvi important de diners pels usuaris que adoptin la proposta d'intercanvi

modal.

- En el projecte d'ampliació del Port de Mataró es poden fer canvis en la situació d'algunes

activitats que permetrien mantenir l'aparcament amb les mateixes característiques que en el

present, millorar la seguretat en la navegació portuària i aprofitar instal·lacions històriques

ben conservades i adequades pels fins que es proposen. 
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Agraïments

Agrair els consells i seguiment del projecte de la meva tutora del projecte, Sra. Maria

Antònia de los Santos López. 
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Annex 

Distribució horària de la mobilitat generada els dies

feiners en el Port actual i futur


