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RESUM

Títol: LA PROBLEMÀTICA DE LA N-II: ACCIDENTALITAT I CONGESTIÓ
Autor: Lluís Garriga Seguranyes
Tutor: Àlvar Garola Crespo

La carretera Nacional II (N-II) és una de les antigues carreteres radials de l’Estat
Espanyol que comunica Madrid amb La Jonquera. Al seu pas per les comarques
Gironines (aproximadament uns 85 quilòmetres), la N-II discorre paral·lela a l’autopista
AP-7. Aquest fet provoca que un important % del tràfic pesant de llarg recorregut circuli
per aquesta carretera, d'aquesta forma els vehicles s'estalvien el peatge de l’autopista
sense perdre un temps de recorregut considerable.

A la carretera N-II, la mitjana de vehicles que circulen al dia és aproximadament de
22.000 vehicles diaris, amb trams que poden assolir una intensitat mitjana diària de
35000 vehicles. La circulació de vehicles pesants per aquesta via representa de
mitjana un 23% del total dels vehicles. El nivell de servei que ofereix és de "tipus D"
(categoria per trànsit lleugerament congestionat). Això significa que la N-II pateix un
flux vehicular inestable, on les dues corrents de trànsit oposades comencen a operar
separadament a nivells de volum alts i en la mesura en què la maniobra d’avançament
es torna difícil.

Aquesta carretera no és de les més perilloses de Catalunya. No obstant, des de l’any
2001 s'han produït un gran nombre d’accidents que han acabat amb 211 morts i 460
ferits greus. La repercussió social però, és molt major que en altres vies més
accidentades degut a l'elevat nombre d’usuaris que la utilitzen diàriament. Mentrestant,
tan sols s’han construït 8,437 km d’autovia i la societat comença a estar impacient,
reclamant una solució en forma de desdoblament o traspàs dels vehicles pesants a
l'autopista AP-7.

En l’actualitat, el govern central actual encara no considera que el desdoblament de la
carretera N-II sigui una infraestructura necessària. No obstant, tant la mobilitat com el
transport de mercaderies són elements fonamentals perquè l'economia del país
funcioni correctament, cosa que no està sent considerada. Tot i la gran crisis i gran
retallada dels pressupostos generals de l'estat que pateix Espanya actualment, el
govern continua amb la mateixa política de licitacions de projectes. És a dir, els
projectes que no s'haurien d'adjudicar perquè no són necessaris, s'estan construint.

L'objectiu d'aquesta tesina és donar solucions a la problemàtica que acompanya a la
carretera Nacional II des de fa anys i anys, accidentalitat i congestió. Així doncs, en la
present tesina principalment es determina el tipus d’actuació o mesura que s’ha de
realitzar per millorar aquests aspectes. Per analitzar l’actuació de la forma socialment i
econòmicament més rendible, s'utilitzarà la metodologia de l’anàlisi cost-benefici
(ACB). Les alternatives plantejades corresponen a opcions viables, d'aquesta manera
es poden aplicar en el context econòmic actual.

Amb el traspàs de part del tràfic pesant de la carretera N-II a l'autopista AP-7 a la
major parts dels trams i amb el desdoblament de la carretera en un únic tram,
s'aconsegueixen els objectius amb una elevada rendibilitat. La tesina demostra la
reducció de l'accidentalitat, com es desenvolupa el traspàs de tràfic pesant entre les
dues vies de comunicació i com millora el nivell de servei de la carretera. A més a
més, és la solució que s’adapta millor a la situació econòmica actual i futura.



ABSTRACT

Title: THE PROBLEM OF N-II: ACCIDENTS AND CONGESTION
Author: Lluís Garriga Seguranyes
Tutor:   Àlvar Garola Crespo

The National Highway II (N-II) is one of the oldest Spain radial roads that links Madrid
with La Jonquera. On its way through the Region of Girona (approximately 85
kilometres), the N-II runs parallel to the motorway AP-7. This causes a high percentage
of long-haul heavy traffic flow, as vehicles can save the motorway toll without losing
significant travel time.

On the N-II, the average of vehicles that circulate per day is around 22,000, with
sections that may reach the Average Daily Traffic of 35,000 vehicles. The movement of
heavy vehicles on this route represents the 23% of all the vehicles on average. And the
level of service offered is “type D” (category for slightly congested traffic). This means
that N-II undergoes unstable traffic flow. Therefore, when the two opposite traffic
streams begin to operate at a high volume separately, the overtaking manoeuvre
becomes difficult to an extent.

This road is not the most dangerous of Catalonia. However, since 2001, there have
been a number of accidents that have ended up with 211 dead and 460 seriously
injured people. The social impact, nevertheless, is much higher than in other roads that
there are more accidents because of the high number of commuters. Meanwhile, only
8,437 km of dual carriageway have been built and society have started to feel
impatient, calling for a solution in the form of doubling the lane or transferring the heavy
vehicles to the motorway AP-7.

At the present, the current Central Government still has not considerate that to double
the lanes of the N-II is a necessary infrastructure. Even though, mobility and freight
transport are key elements for a good performance of the economy of a country, this is
not taken into account. The Government continues with the same bidding policy for
projects, despite the great crisis and budget cuts that Spain is suffering nowadays.
That is to say, projects that should not be awarded because they are not necessary are
being built.

The aim of this dissertation is to provide solutions to the problems that have been
present for many years in the N-II, accidents and congestion. Therefore, the main
objective of the present study is to determine the type of action or measure to be taken
in order to improve the mentioned aspects. To analyse this case in a more socially and
economically sensible way, it will be used the Cost-Benefit Analyse (CBA). The
suggested alternatives are viable options, so they can be applied in the current
economical context.

With the transfer of the heavy traffic to the AP-7 motorway in nearly most of the
sections and doubling the lanes in only one section, the objective could be achieved
with high profitability. This dissertation demonstrates the reduction of the accident rate,
the way that the heavy traffic moves between the two roads and the improvement of
the service level of the road. Furthermore is the solution that adapts better tot the
present and future economical situation.
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

1.1.Introducció

La carretera Nacional II (N-II) és una de les antigues carreteres radials de
l’Estat Espanyol que comunica Madrid amb La Jonquera. En l’actualitat, aquesta
carretera rep el nom d’autovia A-2 en la majoria de trams, en concret, en els trams de
Madrid a Saragossa i de Fraga a Barcelona. Així doncs, dels casi 800 quilòmetres que
fa aquesta carretera, tan sols, resten per desdoblar una mica menys de 100
quilòmetres entre Saragossa i Fraga i una mica més de 150 quilòmetres entre
Barcelona i La Jonquera – Frontera Francesa. Per altra banda, aquesta carretera i la
Nacional I (N-I) són les dos principals vies de comunicació gratuïtes entre Espanya i
França i la resta d’Europa. Curiosament, tant una com l’altra, que va de Madrid a Irún i
travessa els Pirineus per l’oest en comptes de per l’est, són les úniques carreteres
radials, de les 6 en total que existeixen, que no es troben completament desdoblades.

En aquesta tesina, s'estudien les problemàtiques de la via al seu pas per les
comarques Gironines, bàsicament, perquè en aquest tram hi ha un alt tràfic de
vehicles pesants degut a que discorre paral·lela a l’autopista AP-7; d’aquesta manera,
els camions s’estalvien el peatge de l’autopista sense perdre un temps considerable.
Així doncs, l’any passat, al voltant d’un 40% dels camions que circulaven per l’AP-7
van utilitzar la N-II al tram comprès entre La Jonquera i Maçanet de La Selva per
recórrer aquests 85 quilòmetres aproximadament.

A la carretera N-II, la mitjana de vehicles que circulen al dia és aproximadament
de 22.000 vehicles diaris, amb trams que poden assolir una intensitat mitjana diària de
35000 vehicles. Segons la “Norma 3.1-IC” aquesta intensitat és molt superior a partit
de la qual és recomanable desdoblar una carretera convencional, aproximadament
una IMD de 15000 vehicles. La circulació de vehicles pesants per aquesta via
representa de mitjana un 23% del total dels vehicles. No obstant, aquesta carretera no
es troba entre les més perilloses de l’Estat Espanyol ni de Catalunya, però la
repercussió social que produeixen els accidents en aquesta carretera és molt major
que en qualsevol altra degut al gran nombre d’usuaris que la utilitzen cada dia per
desplaçar-se a treballar o a estudiar. Fins i tot, alcaldes dels municipis més afectats
l’han batejada com la “Carretera de la mort”.

D’altra banda, ja fa anys que es parla de quan es desdoblarà o de si és
necessari desdoblar-la o de si es podria obligar a fer passar tots els camions per
l’autopista AP-7, evitant d’aquesta manera crear una barrera ambiental massa gran. Al
llarg dels últims quinze anys, milers de notícies han sortit als diaris sobre accidents,
avantprojectes, projectes acabats, licitacions, adjudicacions, obres parades, etc. de la
carretera Nacional II, situació que n'ha augmentat el ressò social. Fa molts anys que
als pressupostos generals de l’Estat s’han inclòs partides pressupostàries pel seu
desdoblament, però al final no s'acaben realitzant les inversions.
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Des de l’any 2001 s'han produït un gran nombre d’accidents que han deixat 211
morts i 460 ferits greus a la carretera, on al voltant d’un 20% dels vehicles implicats
resulten ser camions. Mentrestant, tan sols s’han construït 8,437 km d’autovia.

Figura 1.1. L'estat actual de la N-II
Font: Anuari territorial de Catalunya

En els últims anys, abans que esclatés la greu crisi financera, s’han realitzat
moltes obres sense cap mena de planificació. Des del govern central, s’ha empès a la
realització d’infraestructures de caire compensatòries entre les diferents comunitats
autònomes. Casos com els aeroports de Ciudad Real (tancat a l’abril de 2012 i
finalment privatitzat), Castelló de la Plana i Lleida, etc. o com els palaus de
Congressos d’Oviedo (dissenyat per Calatrava) i Madrid o com la ciutat de la cultura
de Galícia o com els tramvies de Jérez de la Frontera, de la Badia de Cádiz i
Zaragoza, són exemples d’obres inacabades, paralitzades, no utilitzades o inútils, en
què s’han malgastat més de 6000 milions d’euros.

Però el malbaratament d’inversions més gran realitzat en aquest últims anys
per part dels antics governs del PP (Aznar) i PSOE (Zapatero) són les estacions i línies
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del tren d’alta velocitat. Són moltes les estacions que no arriben al llindar mínim de
rendibilitat pel que es considera necessària una infraestructura o línies com les de
Toledo (actualment tancada) o Albacete completament deficitàries; però hi ha 6
estacions a Espanya, que en tot 1 any no es superen els 250.000 mil usuaris, menys
de 700 usuaris al dia. Per exemple, el cas més singular, és sens dubte la de
“Tardienta”. Aquesta és una petita ciutat de mil habitants, a menys de 25 km d’Osca,
on tan sols, l’any 2010, es van registrar 20.000 usuaris, és a dir, menys de 55 usuaris
al dia per una estació que va costar al voltant de 10 milions d’Euros (recordem que a la
N-II passen al voltant de 20.000 vehicles al dia) i una línia de ferrocarril que va costar
més de 200 milions d’Euros en la qual no es pot ni assolir la velocitat màxima per
problemes de seguretat.

En l’actualitat, segons el govern central actual i vist la gran crisi i retallades
pressupostàries que està patint Espanya, es continua considerant que el
desdoblament de la N-II no és una infraestructura necessària i es continuen realitzant
infraestructures amb la mateixa política que abans de la crisi; és a dir, infraestructures
innecessàries. No obstant, en el cas de la N-II, s’ha arribat al punt en que es considera
que mai es realitzarà aquesta obra. Tot i així, les comarques Gironines continuen sent
la província espanyola amb menys quilòmetres d’autovia i a Catalunya hi continua
havent el dèficit històric en inversions en infraestructures que fa tants anys que pateix.
Són tants els anys que polítics i empresaris catalans es barallen per aconseguir el que
avui en dia s’ha convertit en una utopia, que tot just ara, en aquests temps de crisi que
ens acompanyen, s’està començant a plantejar altres opcions per solucionar
l’accidentalitat i congestió d’aquesta via.

Figura 1.2. Estat actual de les obres aturades del tram Medinyà - Orriols de la N-II
Font: Diari de Girona

Recordem, que en l’actual economia, tant la mobilitat com el transport de
mercaderies són elements fonamentals perquè tingui un bon funcionament. I que ja fa
anys, que des de la Unió Europea s’estan plantejant polítiques mediambientals per
reduir la contaminació atmosfèrica, que en les carreteres, la congestió i els vehicles
pesants són els principals generadors d’emissions de CO2 i contaminants.
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1.2.Objectius

En la present tesina es vol donar solució a la problemàtica que acompanya a la
carretera Nacional II des de fa anys i anys, alta accidentalitat i congestió. Així doncs,
aquest estudi té com a objectiu principal determinar el tipus d’actuació o mesura que
s’ha de realitzar per millorar aquests aspectes. D’aquesta manera, s'aconseguirà:

 Augmentar la relació cost-eficiència dels sistemes de transport per la carretera,
millorant la competitivitat del sistema productiu nacional.

 Augmentar la seguretat en els desplaçaments, és a dir, reduir
considerablement l’accidentalitat.

 Incrementar la qualitat de vida i les condicions de salut dels ciutadans.
 Valorar econòmicament la vida humana.

Deixant de banda aquests objectius secundaris, l’objectiu principal duu intrínsec
el plantejament d’altres objectius que també són importants per si sols, com són:

 Mostrar el funcionament actual de la N-II i la seva trajectòria al llarg dels últims
anys (Intensitat mitjana diària i accidentalitat).

 Analitzar la mobilitat a les comarques gironines i el lligam que té amb l’altre
principal infraestructura que realitza el mateix recorregut, l’autopista AP-7.

 Disminuir les emissions de CO2 i contaminants.

Per altra banda, tot i les millores en la reducció de morts en general de les
carreteres catalanes al llarg de l’última dècada, es comprovarà com en el cas concret
de la N-II al seu pas per les comarques gironines, es produeix una evolució diferent de
l’accidentalitat que a la majoria de vies.

Per analitzar l’alternativa més eficient ens basarem en la metodologia de
l’anàlisi cost-benefici (ACB). D’aquesta manera podrem saber quina és l’opció on són
majors els beneficis  socials i la rendibilitat social, és a dir, l’opció més factible i que
sempre compararem amb l’alternativa de referència, l’actual. Les alternatives que es
plantejaran es correspondran a opcions viables perquè es puguin realitzar en el
context econòmic actual.

La hipòtesis inicial presa per a poder dur a terme l’ACB és la invariança del
trànsit1, és a dir, que la IMD del 2011, no variarà en els anys futurs en cap de les
alternatives proposades i ens permetrà obtenir totes les dades necessàries. D’aquesta
forma obtindrem els costos i beneficis socials anuals que s’incloguin a l’ACB.

En l’ACB s’han contemplat els beneficis potencials corresponents al cost del
temps, al cost dels vehicles accidentats i al benefici en la seguretat viària degut a la
reducció del nombre d’accidents (comparant-lo en altres vies). Per altra banda, s’ha
inclòs a l'anàlisi la transferència econòmica que representa el peatge de l'autopista en
l'alternativa que obliga el tràfic pesant a circular per l'autopista. Tot i que aquest no és

1 La realització de la prognosi de trànsit per estimar les IMD futures no s’ha realitzat perquè la seva
estimació en l’actual període econòmic és incerta. Per altra banda no era important pel tipus d'anàlisi
ex-post realitzat en la tesina.
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un cost, la seva inclusió a l'ACB permet quantificar millor la inversió que requeriria una
subvenció del peatge (compensació que pagaria el govern central als transportistes).
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2. CONFORMACIÓ DE LES XARXES DE TRANSPORT DE LA PROVINCIA
DE GIRONA

La seva xarxa viària principal és força simple i el principal factor que la
conformat és l’orografia de les comarques Gironines.

2.1.Marc físic de les comarques gironines

Les comarques gironines es troben a l’extrem Nord-est de la Península Ibèrica,
tenen una superfície de 5905,45 Km2 i una densitat de 126,63 habitants/Km2.

2.1.1. Relleu

La geografia de les comarques gironines no difereix massa de la de Catalunya
en general, i és igual a la unitat de relleu que s’estén des de l’Empordà al Llobregat.
Les tres principals unitats morfoestructurals es troben a tota l’orografia catalana. Són
les següents:

 Pirineus orientals: És la serralada més important que creua d’oest a est el nord
de les comarques Gironines, la qual està formada per pics que gairebé arriben
als 3000 metres d’altitud, com seria, per exemple, a la comarca del Ripollès, el
Puigmal amb 2909 m. Aquesta important formació muntanyosa arriba al mar a
través de la serra de les Alberes (situada a l’Alt Empordà) formada per petits
pics que superen els 1000 m d’altitud i els colls de muntanya de menys altitud
de tota la província Gironina com és, per exemple, el coll del Pertús de tant sols
290 m d’altitud.

Figura 2.1. Relleu de les comarques Gironines
Font: Wikipèdia
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 Serralades Costaneres Catalanes: Trobem la serralada Prelitoral al nord-oest
de la comarca de La Selva que conflueix amb la serralada Transversal que
discorre pel nord de les comarques de La Selva, el Gironès i pel sud de la
Garrotxa. Aquestes serralades tenen pics de més de 1500 m d’altitud. D’altra
banda, la serralada Litoral engloba a les comarques Gironines els massissos
de les Gavarres i de l’Ardenya, situats entre les comarques del Gironès i del
Baix Empordà, el primer i entre el Baix Empordà i La Selva, el segon. Els seus
pics amb prou feines superen els 500 m d’altitud.

 Depressió prelitoral: Situada entre les serralades Costaneres Catalanes és el
corredor natural per desplaçar-se en la direcció Nord-Sud. A la comarca de l’Alt
Empordà desapareix pràcticament la serralada litoral, exceptuant el petit
massís del Montgrí, i desemboca amb la plana de l’Empordà. (DEPARTAMENTDE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, 2010)
2.1.2. Climatologia

El clima dominant a les comarques gironines és el mediterrani, el qual és suau i
humit al litoral i prelitoral; i més fred cap a les zones pirinenques i muntanyoses en
general. En general, la temperatura mitjana anual a l’estiu és al voltant dels 23º i a
l’hivern dels 8º, pel que fa a la mitjana anual de precipitacions és al voltant dels 700
litres, distingint per sobre d’aquest valor la zona humida (zones interiors i de
muntanya) i per sota, la seca (zones litorals i de la plana).

Figura 2.2. Regions climatològiques
Font: Enciclopèdia.cat

No obstant, segons a quina zona del territori ens trobem i segons la seva altitud
i orientació, el clima adopta certes particularitats. Els principals subclimes mediterranis
són:
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 Clima mediterrani Litoral: Es dóna a les zones costaneres, amb temperatures
més suaus (menys extremes) que a l’interior degut a l’efecte tèrmic atenuant
del mar. No obstant, a les planes del territori, la sequera estival típica es
redueix un mes en general, sobretot a la plana de l’Empordà; aquesta zona, a
més a més, està caracteritzada per la presència constant de La Tramuntana,
vent del nord que s’emporta les pluges cap al sud; l’altre vent important és el
llevant que porta pluges a la costa, sobretot a la tardor i a la primavera. Les
màximes precipitacions es concentren a la tardor, però  a les zones interiors,
de poca altitud, del Gironès, La Selva, Garrotxa i Pla de l’Estany, el clima es
torna més humit i la mitjana anual de pluges és superior ja que l’altitud és
major.

 Clima submediterrani (de muntanya mitjana i baixa): És el clima que fa la
transició entre el mar i la muntanya, el qual apareix a mesura que ens apropem
als 400 m d’altitud i fins els 900 m. En aquestes altituds ja no es produeix la
sequera estival i la mitjana anual de precipitacions supera amb escreix els 700
litres; pel que fa a la mitjana anual de temperatures és al voltant dels 14º.

 Clima mediterrani de muntanya alta: Es troba situat a la serralada transversal,
als Pirineus i al Ripollès. La temperatura mitjana anual disminueix uns quants
graus segons a l’altitud en què ens trobem i la mitjana anual de precipitacions
supera els 1000 litres. Pel que fa a les zones pirenaiques els hiverns són més
freds, els estius més suaus i encara plou i neva més. (DEPARTAMENT DETERRITORI I SOSTENIBILITAT, 2010)
2.1.3. Espais naturals

Les comarques de Girona, juntament amb les de Barcelona, conformen els
territoris amb més parcs naturals de les 4 províncies de Catalunya. Destaca la
comarca de l’Alt Empordà que dins els seus límits es troben 3 parcs naturals, que són:
L’Albera, el Cap de Creus i els
Aiguamolls de l’Empordà. Els altres 3
parcs naturals de la província són: El
Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, la
zona volcànica de la Garrotxa i el
Montseny.

Per altra banda, també hi ha 8
espais d’interès natural, els quals són:
l’Alta Garrotxa, les Capçaleres del Ter
i del Freser, l’Estany de Banyoles,
l’Estany de Sils, Les Guilleries, el
Massís de Cadiretes, el Massís de les
Gavarres i el Milany / Puigsacalm.

Figura 2.3. Situació espais naturals
Font: Guia dels espais naturals de les comarques de Girona

Així doncs, la demarcació de Girona compta un patrimoni natural excepcional
divers. La fragilitat d’aquest mosaic paisatgístic precisa d’una especial atenció a l’hora
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de garantir la connectivitat funcional entre els seus espais protegits. És especialment
important possibilitar la continuïtat del medi entre els sistemes de la serralada litoral
amb tot l’interior. Actualment, aquesta connectivitat territorial està coberta tan sols amb
la disposició de viaductes als cursos fluvials. Ara bé, els sistemes forestals pateixen un
gran dèficit a l’hora de possibilitar la seva connexió quan es creuen amb les principals
vies, degut a que al llarg dels 110 km de corredor d’infraestructures per les comarques
de Girona no hi ha cap mena de combinació eficient de mesures correctores per
superar les barreres de l’AP-7, el TGV i la N-II (A-2 en un tram). (DIPUTACIÓ DEGIRONA, 2012)
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2.2.El medi socioeconòmic

La població d’aquest territori representa el 10% del total català i genera un
producte interior brut (PIB) que representa el 9,6% de tot Catalunya.

2.2.1. Demografia

Les comarques gironines estan formades per 221 municipis, amb una població
total de 756.810 habitants. La majoria de la població viu a les principals capitals de
comarca com són: Girona (96.722 hab.), Figueres (44.765 hab.), Olot (33.725hab.),
Banyoles (19.159 hab.), Santa Coloma de Farners (12.305 hab.) i Ripoll (10.913 hab.),
a municipis turístics de la costa com són: Lloret de Mar (40.282 hab.), Blanes (39.834
hab.), Palafrugell (22.816 hab.), Sant Feliu de Guíxols (21.814 hab.), Roses (19.731
hab.) i Palamós (17.918 hab.), i a municipis de la conurbació de Girona com Salt
(30.389 hab.); els quals representen el 54% de la població total.

Al segle XX, la dinàmica del creixement natural de la població gironina ha
seguit 3 etapes:

 Reducció gradual (1900-1950): Com al segle XIX, es continua la tendència de
reducció gradual, tant de la fecunditat com de la mortalitat. Al llarg d’aquests
anys es va produí un increment del creixement vegetatiu que va ser limitat per
certs episodis negatius com: l’epidèmia de la grip del 1918 i la guerra civil
espanyola del 1936 al 1939.

 Increment natural de la població (1950-1980): Degut al canvi que va
experimentar l’estructura de la població com a conseqüència de la immigració
espanyola, que va generar un augment del nombre de naixements (degut al
seu comportament més natalista) i una disminució de la mortalitat, pel fet de
tractar-se de població més jove.

 Estancament del creixement natural (1980-2000): Sobretot als anys noranta, es
van caracteritzar per una reducció progressiva de la taxa bruta de creixement
natural (creixement natural per cada 1.000 habitants). Fet que va provocar que
el creixement actual depengui dels fluxos migratoris i que el comportament
natural de la població tendís a no assegurar la reproducció de la població.

Al llarg d’aquesta època, també hi ha hagut tres grans moviments migratoris
que han influït considerablement en la demografia d’aquestes terres, molt més que el
creixement vegetatiu de la població de la zona, els quals van ser:

 L’èxode gironí cap a les comarques de Barcelona (1910-1940): Sobretot entre
el 1920 i el 1930 es van produir importants fluxos migratoris del camp a la
ciutat, especialment cap a Barcelona i la seva àrea d’influència. Un grup
considerable de població d’aquestes comarques va emigrar a la província de
Barcelona, on trobava treball a les indústries i a les nombroses obres públiques
que es van impulsar en aquest període.
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 La immigració espanyola (1950-1975): Sobretot en el període 1961-1965, molts
ciutadans de fora Catalunya, provinents especialment d’Andalusia, van
abandonar els seus llocs d’origen per buscar les noves oportunitats de vida que
el creixement econòmic de Catalunya els oferia.

 La immigració africana (final s.XX): Es produeix un nou flux migratori amb
immigrants provinents del continent Africà, especialment del Marroc, Gàmbia i
Senegal. En un primer moment va arribar gent jove que, un cop instal·lada, va
intentar crear una família anant a buscar la dona al país d’origen, després
tornaven i tenien els fills aquí. Generalment ocupaven llocs de treball que els
autòctons rebutjaven i que quedaven descoberts. (TURRÓ I VENTURA, 2000)
La importància de les vies de comunicació (com també el seu relleu, grans

planes sense accidents orogràfics importants; i la localització de l’activitat econòmica)
en la demografia no és menyspreable, Girona i Figueres, són les ciutats més poblades
i també les que es troben més ben comunicades ara i en el passat. Precisament
ambdós ciutats es troben situades sobre la via Augusta, la calçada més llarga i l’eix
principal de la xarxa viària de la Hispània romana (península Ibèrica), amb una longitud
aproximada de 1500 km, que a la frontera francesa, un cop travessat el coll de
Panissar, rebia el nom de via Domitia.

Figura 2.4. Xarxa de transport a la Girona romana
Font: Anàlisi de la xarxa de transport a la Catalunya romana: alguns apunts

Girona, capital de província, va néixer com a conseqüència d’un assentament
militar, que s’instal·là sobre la mateixa via Augusta (era la millor forma de controlar el
pas per aquestes terres, controlant el transport) per protegir la població dels pobles
dels turons dels voltants arran de la Guerra civil que es va produir a l’Imperi Romà al
llarg del període comprès entre el 82-72 aC.
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Figueres, ciutat catalana del nord-est més important prop de la frontera
francesa, va ser fundada a l’època medieval al segle X. La seva privilegiada situació,
en una cruïlla de camins, la via Augusta2 i dreceres cap a la via Annia o Capsacosta,
que anava d’est a oest, d’Empúries cap als Pirineus, va accelerar el seu creixement. A
més a més, a Figueres hi confluïen dos vies més que creuaven els Pirineus, pels colls
del Pertús i Banyuls. (DE SOTO & CARRERAS, 2006-2007)

2.2.2. Activitat econòmica

El producte interior brut de la província de Girona l’any 2010 va ser de 19.188
milions d’euros, és a dir, de les 4 províncies que té Catalunya, va ocupar el tercer lloc
per darrera de Barcelona i Tarragona, amb 146.368 i 20.179 milions d’euros
respectivament; i per davant de Lleida amb 11.383 milions d’euros. En total, pel que fa
a Espanya, va ser la divuitena província més rica de les 52 que la conformen. L’any
passat, el PIB total de Catalunya va ser de 210.150 milions d’euros,

Respecte als sectors econòmics, el principal sector és el terciari, dels serveis,
amb un 62,5%, el següent és el de la indústria i la construcció amb un 20 i 15% i
finalment, l’agricultura amb un 2,5%; aproximadament segons les dades de l’IDESCAT
(Institut d’estadística de Catalunya) de l’any 2008.

Les exportacions de Catalunya als mercats internacionals han crescut als
últims anys i el passat van superar el volum de vendes a la resta de l’estat espanyol,
així doncs, les exportacions a l’estranger van representar el 52,9% del comerç exterior
i les vendes estatals el 47,1%. Per altra banda, per primer cop, l’economia catalana va
tenir superàvit comercial en els seus intercanvis internacionals, el que va representar
l’1,8% del PIB de 210.150 milions d’euros del 2011. En valor absolut, 55.185 milions
d’euros van correspondre a les exportacions i 51.402 milions d’euros van correspondre
a les importacions, és a dir, més de la meitat del PIB de Catalunya de l’any passat es
va moure per les carreteres, vies de tren i aeroports de Catalunya; es comprova doncs,
la importància econòmica que representa tenir unes bones infraestructures.

Respecte a les comarques gironines, aquestes també estan experimentant la
mateixa tendència que a Catalunya i en concret, per productes, a l’any 2010 van tenir
el següent pes relatiu sobre el total:

 Productes agroalimentaris: 37%
 Begudes: 1%
 Béns de consum:15%
 Matèries primeres, productes industrials i béns d’equipament: 46%

(IDESCAT, 2012)

En termes generals, Catalunya és un territori amb una economia pròspera tot i
l’escassetat de recursos naturals, no obstant, la crisi del deute sobirà que ha afectat a
tota la zona euro ha provocat una desacceleració en la seva evolució. A l’any 2011 es
va preveure un creixement moderat de la zona euro que a inicis de l’any 2012 es van

2 Les primeres referències d’aquesta via provenen del segle VI aC, la via Heraclea, la qual era d’origen
prehistòric i que fou arreglada després de la fundació de l’antiga ciutat grega d’Empúries (Alt Empordà).
Tot seguit, l’imperi Romà la batejà com la Via Augusta.
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revisar a la baixa. Al final de l’any 2012 es va confirmar l’amenaça i es va produir
l’escenari més advers en el que s’ha entrat en una greu recessió econòmica.

En l’àmbit de la província gironina, marcada per la inestabilitat financera i la
recuperació de l’economia mundial d’aquest últim any 2012, la seva economia es troba
prou estabilitzada després del fort ajustament provocat per la crisi. Tot i això, encara
no es donen les condicions per iniciar un creixement vigorós, on de moment, encara hi
ha un creixement insuficient per reactivar el mercat de treball. A l’últim trimestre de
l’any 2012 la taxa d’atur es va enfilar fins al 24,22% de la població activa, rècords
històrics. (Cambra de comerç de Girona, 2011)

2.2.3. La xarxa viària com element estructural del territori

Sabem que la xarxa viària constitueix un element fonamental en l’estructura del
territori, al ser el suport material d’una gran part dels fluxos de persones i mercaderies
entre activitats localitzades. Per entendre aquesta estructura i el seu funcionament
tindrem en compte la “teoria general de sistemes” de McLoughin (1971), la qual es
basa en la taula següent:

Sistema
Elements Relacions

Nivells Inespacial Activitats humanes Comunicacions
Espacial Espais adaptats Espai canal

Taula 2.1. Teoria general de sistemes
Font: Elaboració pròpia

D’aquesta manera, la xarxa viària, generalment de domini públic, respon a un
tipus de canal i que es troba adaptat segons les comunicacions entre activitats
localitzades segons:

 La localització d’orígens i destins.
 El contingut transmès: persones, matèries primes, béns materials, informació,

energia...
 El mode de transmissió.
 El volum, la freqüència i la intensitat.

Per tant, l’estructura del territori està configurada per 4 elements fonamentals:

 El Sistema d’assentaments de la població són els indrets de concentració
d’activitats econòmiques, de residència i de localització d’equipaments i
serveis.

 El Sistema d’infraestructures comprèn les xarxes de transport i de
comunicacions.

 El Sistema productiu defineix els sectors de producció de riquesa i la base per
a l’economia.

 El Sistema ambiental comprèn tots els espais naturals i espais destinats a l’oci.

Així doncs, la xarxa viària produeix una gran quantitat d’efectes sobre el
territori, com són:



LA PROBLEMÀTICA DE LA N-II: ACCIDENTALITAT I CONGESTIÓ

14

 Efecte condicionant: Quan la inexistència d’una infraestructura limita les
possibilitats d’implantació de determinades activitats o congela el seu
desenvolupament. Com que no es desdobla la N-II s’està produint aquest
efecte.

 Alteració de la morfologia territorial original: El principal efecte que genera una
infraestructura són costos socials degut a la ocupació del sòl (eliminació
d’agricultura, boscos...) i l’efecte barrera sobre la mobilitat de les persones, que
augmenta els trajectes locals (important sobretot en zones agràries), i sobre la
fauna autòctona.

 Efecte servitud: Limitació dels usos del sòl en els terrenys situats als costats de
les vies de comunicació.

 Efectes ambientals: Impactes estètics i paisatgístics.

 La transformació de l’estructura econòmica i/o territorial: Per exemple, gràcies
a la construcció de la N-II es van multiplicar els fluxos de producció que
generaven el increment de béns i serveis, com també, els fluxos de venda.
Per altra banda, disminueixen els costos de transport i es produeix un efecte
cristal·litzador d’activitats i creixement urbà, en què es milloren els accessos als
mercats per part de les activitats productives (és per això que la majoria de
polígons industrials de les comarques gironines es troben propers a la carretera
N-II).
També es realitza la configuració d’una determinada forma urbana, així doncs,
en el cas d’una carretera convencional, sense limitació d’accessos, es crearà
una urbanització de tipus lineal al llarg de la mateixa; no obstant, en una
autopista, al tenir limitats els accessos, la urbanització es centrarà als enllaços
(és per això que els polígons industrials es situen majoritàriament prop
d’enllaços d’autopistes) com també succeeix al voltant de les estacions de
ferrocarrils.
A més a més també afecta en el preu del sòl i en el preu de venda dels
habitatges. (BRIAN MCLOUGHLIN, 1971)
Per últim, la conformació de les xarxes viàries també afecta a la conformació de

nodes logístics. L’any 2009, la superfície útil de magatzems a la província de Girona
era de 520.287 m2, el 9% de la superfície total de Catalunya. Tot i l’època actual en
què ens trobem, la connexió ferroviària d’ample internacional ha de resultar
determinant perquè l’intensifiquí el transport ferroviari internacional. Amb la finalitat de
fer efectiu aquest potencial logístic, associat al tràfic internacional terrestre, s’ha
promogut el node logístic del Far de l’Empordà (construïda la seva primera fase de 22
hectàrees de les 72 totals que conformarà), com a alternativa a la saturació de l’àrea
metropolitana de Barcelona, afavorida per la confluència de l’Eix Mediterrani i el futur
Eix Transversal ferroviari. A més, d’estar recolzat en altres nodes amb certa
potencialitat logística com l’Aeroport de Girona o el port de Palamós.
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Així doncs, la finalització de la Logis Empordà suposarà un salt substancial per
a les comarques gironines, pel que fa a la disponibilitat de sòl en plataformes
logístiques dedicades, passant de l’actual 3,5% del total de Catalunya, al 12% del total
incloses les plataformes en construcció. (Institut Cerdà, 2010)

Figura 2.5. Localització centres logístics comarques de Girona
Font: Situació actual i potencialitats de l’eix ferroviari per al transport de mercaderies de Girona
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2.3.Les comarques gironines com a corredor

Ja fa milers d’anys que per aquestes terres hi passen les vies més importants
de comunicació. Les primeres referències d’aquesta via provenen del segle VI aC, la
via Heraclea, la qual era d’origen prehistòric i que fou arreglada després de la fundació
de l’antiga ciutat grega d’Empúries (Alt Empordà). Tot seguit, l’imperi Romà la batejà
com la Via Augusta. Avui en dia, des d’Europa, rep el nom de “Corredor del
Mediterrani”.

2.3.1. Segons el marc físic

Vista la orografia de les comarques gironines, s'ha observat que existeix una
alineació particular d’accidents geogràfics (present a tot Catalunya) que dóna lloc al
comunament dit “Corredor litoral”. A través d’aquest corredor es pot circular
longitudinalment de forma casi paral·lela a la costa (majoritàriament a més de 30 Km
d’aquesta), sense travessar cap obstacle natural d’importància.

Les unitats de relleu de les comarques gironines es comuniquen sense cap
mena de dificultat seguint aquest itinerari. D’aquesta manera, la serra de Les Alberes,
és fàcilment franquejable pel coll del Pertús i les valls del Fluvià, Ter i Tordera enllacen
el territori evitant obstacles geogràfics importants.

Així doncs, totes les grans infraestructures que travessen aquest territori per
connectar la Península Ibèrica amb Europa, ho fan pel mateix corredor. L’autopista de
Peatge AP-7, la carretera nacional N-II, les vies del ferrocarril convencional entre
Barcelona i Portbou d’ample ibèric i la recent línia del tren de gran velocitat (TGV),
conformen la principal connexió que creuen els Pirineus. No obstant, aquest corredor
tant ample produeix grans dificultats alhora de creuar-lo, el que es converteix en una
gran fragmentació del territori i en un malbaratament de l’ús racional del poc espai que
queda en aquest territori. Per aquest motiu, es considera que el desdoblament de la N-
II podria generar un efecte barrera encara més gran del que s’ha anat acumulant amb
les últimes infraestructures construïdes, com són:

 El tercer o quart carril, segons quin tram analitzem, de l’AP-7
 El tercer carril d’ample internacional per mercaderies paral·lel a les vies de tren

convencional.
 Les noves vies del TGV.

A la figura de la següent pàgina i comparant ambdós imatges, es pot
comprovar com l’últim tram d’alta velocitat, situat entre Sarrià de Ter i Figueres,
transcorre uns quants quilòmetres a l’oest del que és la principal barrera del corredor,
l’Autopista AP-7 i la N-II que discorren paral·leles. El CILMA (conjunt d’iniciatives locals
pel medi ambient) de Girona va presentar diferents propostes tècniques i canvis de
traçat per concentrar les vies del TGV ben bé al costat del corredor principal i restituir
els corredores ecològics i socials. Aquesta mesura, sobretot era important per no
desbastar un espai de gran valor ecològic, com és la vegetació de ribera del riu Fluvià,
l’assecament de la riera de Cassinyola, al tram de Bàscara (encerclat en negre a la
figura inferior), ni tampoc afectar els nuclis històrics de l’entorn. Però no es va acceptar
i avui Bàscara, poble d’uns 700 habitants, es troba rodejat a l’est per l’AP-7, a l’oest pel
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gran viaducte del TGV per sobre del riu Fluvià i travessada per la N-II. No obstant, un
gruix important de millores, principalment falsos túnels, ecoductes i viaductes, van ser
acceptades per l’Administració d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), les quals van
suposar un sobrecost de 500 milions d’euros.

Figura 2.6. La xarxa de vies de comunicació de la província de Girona
Font: Google / Anuari territorial de Catalunya

S’ha de tenir en compte, que les vies d’alta velocitat i ocupació, com són les
autopistes i les vies del TGV, es troben envoltades mitjançant tanques, cosa que
augmenta més la barrera medi ambiental que provoquen.

Es considera necessari doncs, que abans de prendre cap decisió respecte el
desdoblament de la N-II, s’ha de realitzar una correcta avaluació d’aquest projecte.
D’aquesta manera, potser amb unes quantes mesures combinades i eficients de
permeabilització entre les diferents administracions i direccions de les diferents
infraestructures, es podria trobar una solució que no afectés tant el territori i el medi
ambient, sobretot pel que fa a l’Estany de Sils, l’únic paratge natural afectat pel pas de
totes les infraestructures del corredor. Aquesta és una àrea situada a la depressió de
La Selva que degut a la seva situació privilegiada també ha esdevingut la zona de
trànsit de la comarca, això ha provocat que hagi hagut de suportar una gran quantitat
de conflictes ambientals que han donat lloc a la seva fragmentació i a processos
d’alteració paisatgística i ecològica. És per aquest motiu, que sigui quina sigui la
mesura que es prengui, serà necessari realitzar un estudi ambiental d’aquesta zona en
concret i realitzar unes quantes mesures de permeabilització com serien: la
incorporació de nous passos superiors i inferiors, ampliació dels existents (túnels,
falsos túnels, ecoductes, passos superiors, viaductes, marcs, voltes i tubs) amb la
finalitat de garantir la permeabilitat ecològica i social al llarg de tot el traçat de cada
infraestructura. Així doncs, passa el mateix en el tram en què es travessa la frontera
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Francesa, pel coll del Pertús, per on passen la N-II, l’AP-7 i el túnel del TGV, a l’est del
corredor és on es situa el Parc Natural de l’Albera, fins a Portbou,que és per on
passen les vies del tren convencional. Per tant, per conservar la integritat d’aquest
paratge natural tan bonic és necessari vigilar i controlar l’explotació d’aquestes vies de
comunicació. (CILMA, 2010)

2.3.2. Segons el marc socioeconòmic

Al 2010 el CILMA va defensar al llarg del projecte d’ampliació de l’AP-7 i
desdoblament de la N-II, la proposta de compactació de les dues vies de comunicació
en un únic corredor entre els municipis de Girona i Figueres, mitjançant l’alliberament
del peatge i recollint el mateix criteri que la pròpia administració competent ha aplicat a
la conurbació de Girona (degut a la manca d’una via d’alta velocitat i d’alta ocupació
que envolti la ciutat, la variant de Girona o Sant Daniel de la N-II no es troba
desdoblada, els usuaris que utilitzen l’AP-7 de Girona nord a sud o al revés no han de
pagar peatge).

D’aquesta manera, l’esquema que va proposar el ministeri de Foment per a
l’AP-7, amb secció 3+3, i l’A-2, amb secció de 2+2, duplica els esforços econòmics i
d’ocupació territorial, insostenibles a llarg termini; a més a més, de comportar el
col·lapse segur de l’autovia A-2, ja que aquesta infraestructura hauria d’absorbir de
franc, amb només 2+2 carrils lliures de peatge, el trànsit de llarg recorregut pesant i
lleuger, amb la qual cosa, l’autopista de peatge AP-7 quedaria desaprofitada.

En canvi, l’esquema que va proposar el CILMA per aquest tram, consistia en la
compactació en un únic corredor coincident amb el traçat de l’AP-7, amb 4 carrils per
sentit de circulació (4+4), lliure de peatge pel trànsit pesant i de mobilitat obligada i una
carretera N-II d’ús local i turístic adaptada a un sentit per carril de circulació més un
carril de reforç per a trànsit lent (1+1+1), actuació realitzada des de fa temps en alguns
trams de la carretera.

Així doncs, segons el CILMA, entre ambdues ciutats, principals pols econòmics
i intermodals de la demarcació, els traçats de les dues vies de comunicació són a tocar
i pràcticament paral·lels i, per tant, els avantatges de la compactació serien altament
significatius:

 Dinamització econòmica de la regió gironina.
 Estalvi de recursos i d’ocupació de sòl.
 Afavoriment d’un sistema de transport socialment més just.
 Endreça dels diferents tipus de mobilitat.
 Correcció de l’elevada fragmentació territorial i paisatgística.

Amb aquesta solució s’unifica el trànsit pesant i de llarg recorregut en un únic
corredor potent, suficient i segur, d’integració del territori i d’unió entre els dos pols
social i econòmics de Girona i Figueres. A més a més, es millora i s’adapta la carretera
N-II per donar resposta a les necessitats del trànsit local i que es converteixi en una via
complementària  a l’AP-7. (CILMA, 2010)

Alternativa que encara no ha estat considerada, però que tot i així, actualment,
el projecte del tercer carril de l’AP-7 ja s’ha realitzat i l’Estat ha allargat uns quants
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anys més la gestió de l’autopista a l’empresa concessionària Abertis. Segons les
últimes notícies del Ministeri de Foment (data del primer trimestre de 2013), en els
propers anys s’acabarà el desdoblament del dos trams de carretera que van de
Maçanet de la Selva - Sils -Caldes de Malavella i es subvencionarà part del peatge de
l’autopista AP-7 als vehicles pesants que realitzin el tram comprès entre Girona nord i
La Jonquera com a compensació per no tenir una via alternativa desdoblada. Tot i
això, actualment no està massa clara la posició del govern envers aquest tema.

2.3.3. Segons el marc Europeu: Corredor del Mediterrani

L’any 2004 es va constituir a Brussel·les l’associació sense ànim de lucre
FERRMED, de caràcter multisectorial, creada per iniciativa del món empresarial per
contribuir a la impulsió del gran eix Ferroviari de mercaderies Escandinàvia – Rin –
Roine - Mediterrani Occidental.

Per altra banda, FERRMED considera que els corredors que han
d’interconnectar els nodes urbans i els ports, han de tenir uns recorreguts que obeeixin
als criteris de: mínima distància, “massa crítica” (densitat socioeconòmica), impacte
estratègic i de facilitació dels enllaços amb els països veïns i amb el mercat global. Així
doncs, el Corredor Mediterrani és el camí més curt per arribar a l’Europa Central i de
l’Est (aproximadament uns 475 km menys que pel corredor Atlàntic/Central).

Els principals estàndards FERRMED que s'exigeixen són els següents:

 Xarxa ferroviària reticular i policèntrica amb gran impacte socio-econòmic e
intermodal, amb dos línies paral·leles (amb doble via cada una). Una per trens
d’alta velocitat i una altra per trens convencionals (de mercaderies i passatgers
amb la mateixa prioritat), acabada en ample ibèric (1668 mm).

 Millores en les vies com: gàlib de càrrega UIC-C, apartadors i terminals
adaptades a trens de 1500 metres i pendent màxima de 12‰.

 Disponibilitat d’una xarxa de terminals intermodals polivalents i flexibles amb un
alt nivell de prestacions i de competitivitat.

 Reducció del impacte mediambiental del sistema de transport terrestre de
mercaderies mitjançant l'increment de la quota del ferrocarril fins al 35% del
tràfic terrestre de llarga distància. (AMORÓS, 2012) (FERRMED, 2012)

Figura 2.7. El corredor Mediterrani FERRMED
Font: FERRMED
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Per tant, la implantació dels "estàndards FERRMED" i la millora del sistema
d'explotació de la xarxa ferroviària de mercaderies (explotar la lliure competència),
optimitzaria el transport ferroviari i el transport intermodal de mercaderies.

Actualment s'ha implantat el tercer carril3 que discorre entre el Port de
Barcelona i la frontera francesa. Aquest tercer fil té el següent recorregut:

 Centre logístic de Morrot - Centre logístic de Can Tunis - Castellbisbal: 25,7 km
(tercer carril).

 Castellbisbal - Nus de Mollet: 19 km (tercer carril).
 Nus de Mollet: 3,5 km (tercer carril).
 Mollet - Montmeló: 3,6 km (LAV: Línia d’Alta Velocitat).
 Túnel de Montmeló – Viaducte riu Congost: 1,5 km (tercer carril).
 Montmeló – Centre Logístic de Girona: 66 km (LAV).
 Centre Logístic de Girona – Vilamalla: 41,2 km (tercer fil).
 Variant de Figueres: 4,5 km (tercer carril).
 Variant de Figueres - Secció internacional: 3,6 km (LAV). (ADIF Ministeri de

Foment, 2010)

Figura 2.8. Recorregut tercer carril
Font: Ministeri de Foment

Tot i això, encara passaran molts anys perquè aquesta xarxa funcioni
eficaçment i aconsegueixi reduir el tràfic de pesants de llarga distància per les
carreteres del territori. Així doncs, de manera immediata obviarem els efectes que
podria produir aquest corredor.

3 Aquest tercer carril no són unes noves vies amb la seva plataforma, sinó que la solució tècnica
adoptada és la del “tercer fil” que es diu. Consisteix en la col·locació d’un tercer rail dins del carril
existent; d’aquesta manera poden circular trens d’ample internacional i d’ample ibèric.
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2.4.L’evolució de les xarxes viàries

Tal com hem explicat anteriorment, les condicions orogràfiques del territori han
determinat, i a vegades dificultat, el desenvolupament de la xarxa vial.

La història de la xarxa de carreteres va començar arran de l’expansió de
l’imperi Romà i amb la seva xarxa de calçades romanes amb magnífics paviments i
ponts. Durant l’Edat Mitjana, època de gran desordre i decadència, no es van produir
canvis substancials. No obstant, la xarxa viària a l’edat moderna és conseqüència de
tot un procés impulsat i regulat en el transcurs del temps per una sèrie de plans.

Al segle XVIII Felip V adopta el model d’estat centralista francès, amb xarxes
radials a partir de Madrid i a l’any 1761, amb el “Proyecto económico” de Ward,
s’estableix per primera vegada a Espanya una xarxa bàsica de carreteres radials, que
neixen a la “Puerta del Sol” a Madrid i es dirigeixen:

 Cap al nord, a Irun.
 Cap al nord-est, a La Jonquera.
 Cap a l’est, a València.
 Cap al sud, a Cadis.
 Cap a l’oest, a Badajoz.
 Cap al nord-oest, a La Corunya – Ferrol.

Al llarg d’aquest segle es van descobrir els ferms de pedra partida (macadam) i
es començaren a construir les primeres carreteres pavimentades a finals del s.XVIII.

Fins al cap de dos segles no sorgeix cap pla que afecti realment a les vies que
afecten a les comarques gironines. El Reial Decret Llei de 1962  va establir la creació
del “Circuito Nacional de Firmes especiales”4 que agrupava a les carreteres que
suposaven itineraris principals, és a dir, les que eren enllaç de les poblacions de major
importància i els circuits de valor artístic i històric (en la que es trobava inclosa la
carretera N-II). El Reial Decret obligava a les diputacions i ajuntaments a col·laborar en
el manteniment d’aquestes vies de circulació que consistia en:

 La utilització de nous ferms (des del 1910 que s’experimentava amb nous
ferms com: asfalts, entarugats o empedrats).

 La supressió dels passos a nivell.
 La millora de travessies, corbes i rasants.

4 L'origen principal d'aquest pla va ser la inadaptació de les carreteres de Macadam als nous vehicles
automòbils (al 1925 ja n’hi havia 50000 a tot Espanya) ja que aixecaven molta pols al seu pas.
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Figura 2.9. Circuit Nacional de Ferms Especials
Font: La planificación de carreteras en España

Així doncs, la nomenclatura de les carreteres espanyoles segueix les regles
establertes en aquest pla, sent la seva forma la N-??? (excepte per les carreteres
radials principals). Així doncs, a partir d’aquí, les carreteres radials foren anomenades,
començant pel nord i seguint en el sentit de les agulles del rellotge, com: N-I, N-II, N-
III, N-IV, N-V i N-VI. Pel que fa a les altres carreteres, la seva nomenclatura és:

 La primera xifra correspon al sector entre Carreteres Radials on neixen. En el
sentit de les agulles del rellotge, aquesta xifra és la de la carretera radial. Per
exemple, les que tenen un 4, neixen entre la N-IV i la N-V, corresponents a les
actuals A-4 i A-5.

 La segona xifra indica la distància de Madrid en el que es troba l’origen de la
carretera, en quilòmetres i dividida entre 100: de 0 a 99 km = 0, de 100 a 199
km = 1, de 200 a 299 km = 2, de 300 a 399 km = 3, de 400 a 499 km = 4, de
500 a 599 km = 5 i de 600 o més quilòmetres = 6.

 La tercera xifra és el número d’ordre, tenint en compte que si és parell, és una
nacional tranversal, és a dir, no té direcció cap a Madrid, i si és imparell, és
radial (direcció a Madrid).

Pel que fa a l’ordre del quilometratge és sempre decreixent cap a Madrid per
les radials i decreixent en sentit horari per les transversals.
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Figura 2.10. Pla de sistematització de la xarxa i nomenclatura dels camins nacionals i comarcals
Font: Wikipèdia

Finalment, l’últim pla important que va afectar a la província de Girona abans
dels que tenim avui en dia, va ser el “Sexto Plan General de Carreteras”. Aquest pla
contemplava les autopistes per primera vegada, i per Catalunya es planejava el tram
que anava de Barcelona a la frontera francesa, el que avui en dia es coneix com AP-7.
La construcció de l’autopista es va realitzar per trams, va començar l’any 1967 i va
arribar a França l’any 1974. (BORRAJO SEBASTIÁN & RUBIO ALFÉREZ, 1987)

Així doncs, els plans de la següent taula són els més importants que han
confeccionat la xarxa de carreteres i autopistes del nord-est de Catalunya:

ANY PLA AUTOR1761 Projecte econòmic Bernardo Ward (economista i polític espanyol)1926 Circuit Nacional de
Ferms especial

Directori militar de la dictadura de Miguel Primo de Rivera1939 Quart Pla General
de Carreteres

Alfonso Peña Bouef (ministre d’obres públiques) i Francisco
Franco Bahamonde (cap d’estat i president del govern)1961 Sisè Pla General de

Carreteres
Jorge Vigón Suerodíaz (ministre d’obres públiques) i Francisco

Franco Bahamonde (cap d’estat i president del govern)
Taula 2.2. Plans de carreteres espanyols que han afectat a la N-II i l'AP-7

Font: Elaboració pròpia
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2.5.Visió conjunta

La carretera N-II discorre pel millor traçat que hauria pogut tenir a les
comarques gironines, ja que el seu traçat ha perdurat al llarg dels diferents poblats i
societats dels diferents segles i èpoques, des de la creació del primer camí que va
travessar aquest territori.

Amb el pas dels temps s’ha comprovat com les poblacions importants són les
que han crescut travessades per aquesta via. I en l’actualitat, altres infraestructures
segueixen el mateix corredor que tanmateix ha confeccionat l’orografia d’aquestes
terres.
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3. DESCRIPCIÓ DE L’ESTUDI DE LA N-II

L’objectiu d’aquest apartat és fer un seguiment històric fins a l’any 2000 de
l’evolució del trànsit (degut a la mobilitat i al transport de mercaderies) i de
l’accidentalitat  a la carretera N-II, tenint en compte la via paral·lela com és l’autopista
AP-7 a les comarques Gironines.

3.1.Trànsit i tràfic

És important conèixer la posició exacta de les estacions d’aforament que
utilitzarem per conèixer la Intensitat Mitja Diària (IMD).

Figura 3.1. Situació estacions d'aforament N-II i AP-7
Font: Elaboració pròpia
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En els següents apartats tractarem les dades de tràfic general i tràfic de
vehicles pesants o amb mercaderies perilloses de la carretera N-II / Autovia A-2. No
obstant, també analitzarem les dades de l’autopista AP-7 ja que és la via d’alta
velocitat que discorre paral·lela al tram de la N-II per les comarques gironines i ens
permetrà entendre millor la congestió de la N-II i la seva problemàtica.

Per tant, segons si les estacions permanents o de control primàries o
secundàries de la xarxa de carreteres de l’estat espanyol (les úniques de les que
disposem informació), són properes a un enllaç de l’AP-7, podrem saber si existeix
transvasament de vehicles entre les vies de comunicació.

3.1.1. Carretera N-II / Autovia A-2

En la següent gràfica del trànsit total, podem comprovar com la part més
congestionada de la carretera N-II / autovia A-2 és el tram comprès entre Sils i Girona
(fenomen 1). El motiu principal és que és el tram on s’hi acumula més indústria de les
comarques gironines i perquè hi ha una elevada mobilitat obligada entre les
comarques de La Selva i el Gironès.

Gràfica 3.1. Trànsit total
Font: Elaboració pròpia
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Tot i així, des del inici de la carretera N-II a les comarques gironines i fins E-180
a la variant de Figueres, aquesta via convencional està pràcticament congestionada
amb un nivells de servei mitjà D. El seu càlcul s’ha realitzat a l’apartat 7.2.1 de l’annex.

Un altre fet rellevant, és el gran increment d’intensitat mitjana diària (IMD) que
s’ha produït a l’estació d’aforament GI-76/1 des de la inauguració del desdoblament a
finals de l’any 2007 del tram comprès entre Fornells de la Selva i Caldes de Malavella
(fenomen 2). Així doncs, si la variació mitjana entre les estacions d’aforament E-106 i
GI-76/1 fins l’any 2007 era d’un 3,45%; a partir del 2008, va ser d’un 30,49%. Per tant,
el increment de la IMD en aquest tram va ser aproximadament d’un 27%.

Per altra banda, a partir de l’esclat de la crisis de finals del 2007 i també afectat
pel fenomen 2 (explicat anteriorment), ha incrementat considerablement la IMD dels
vehicles que circulen per la carretera N-II al tram de la variant de Girona (GI-77/1) i es
volen estalviar el peatge de l’AP-7 (fenomen 3). Ara bé, al tram de més el nord, no hi
ha hagut un canvi de tendència ja que els seus usuaris ja estaven acostumats a
utilitzar la carretera enlloc de l’autopista.

Gràfica 3.2. Tràfic de pesants i perillosos
Font: Elaboració pròpia
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finals de l’any 2007 del tram comprès entre Fornells de la Selva i Caldes de Malavella
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GI-76/1 fins l’any 2007 era d’un 3,45%; a partir del 2008, va ser d’un 30,49%. Per tant,
el increment de la IMD en aquest tram va ser aproximadament d’un 27%.

Per altra banda, a partir de l’esclat de la crisis de finals del 2007 i també afectat
pel fenomen 2 (explicat anteriorment), ha incrementat considerablement la IMD dels
vehicles que circulen per la carretera N-II al tram de la variant de Girona (GI-77/1) i es
volen estalviar el peatge de l’AP-7 (fenomen 3). Ara bé, al tram de més el nord, no hi
ha hagut un canvi de tendència ja que els seus usuaris ja estaven acostumats a
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Respecte al tràfic total de mercaderies pesants i perilloses, com en el gràfic del
tràfic total, s’aprecien les mateixes conseqüències arran del desdoblament de la N-II
entre Fornells de la Selva i Caldes de Malavella (fenomen 2).

Per altra banda, s'aprecia un altre fenomen visible, el gran número de vehicles
pesants i perillosos que travessen la frontera francesa per l’autopista AP-7 o E-15, en
comptes de fer-ho per la carretera convencional. Si observem el registre de l’estació
d’aforament E-404 podem comprovar com és molt menor el número de camions que
passen per la N-II entre La Jonquera i el Pertús (fenomen 4).

Si observem el % que representa el tràfic de vehicles pesants i perillosos
respecte el trànsit total, podem observar clarament com també es produeix un
increment del % de vehicles pesants o perillosos que recorren el tram d’autovia A-2 a
partir de l’any 2007 (fenòmen 2).

Gràfica 3.3. % de tràfic de pesants i perillosos
Font: Elaboració pròpia

Per altre banda, si tenim en compte l’esclat de la crisis immobiliària i financera
que es va produir a finals de l’any 2007 i a començaments del 2008, es pot observar

0

5

10

15

20

25

30

TO
RD

ER
A 

(N
-II

)

De
sp

ré
s T

or
de

ra
: B

-2
55

/2
 (N

-II
)

M
AÇ

AN
ET

 D
E 

LA
 S

EL
VA

 (N
-II

)

De
sp

ré
s 

en
lla

ç 
 A

P-
7 

M
aç

an
et

: E
-…

SI
LS

-C
AL

DE
S 

DE
 M

AL
AV

EL
LA

 (N
-II

)

In
ic

i A
ut

ov
ia

 A
-2

: G
I-7

6/
1 

(A
-2

)

EI
X 

TR
AN

SV
ER

SA
L:

 C
-2

5 
(A

-2
)

% % DE TRÀFIC DE PESANTS I PERILLOSOS

Fenomen 2

Fenomen 5

LA PROBLEMÀTICA DE LA N-II: ACCIDENTALITAT I CONGESTIÓ

28
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Per altre banda, si tenim en compte l’esclat de la crisis immobiliària i financera
que es va produir a finals de l’any 2007 i a començaments del 2008, es pot observar

EI
X 

TR
AN

SV
ER

SA
L:

 C
-2

5 
(A

-2
)

En
lla

ç 
ei

x 
tr

an
sv

er
sa

l: 
C-

25
: E

-2
03

/…

FO
RN

EL
LS

 D
E 

LA
 S

EL
VA

 (A
-2

)

In
ic

i v
ar

ia
nt

  G
iro

na
: G

I-7
7/

1 
(N

-II
)

GI
RO

N
A 

(N
-II

)

Fi
na

l v
ar

ia
nt

 G
iro

na
: G

I-2
5/

1-
2 

(N
-II

)

M
ED

IN
YÀ

 (N
-II

)

De
sp

ré
s v

ar
ia

nt
 G

iro
na

: G
I-8

03
/2

…

O
RR

IO
LS

 (N
-II

)

In
ic

i v
ar

ia
nt

 F
ig

ue
re

s:
 E

-1
80

 (N
-II

)

FI
GU

ER
ES

 (N
-II

)

Ab
an

s e
nl

la
ç 

 A
P-

7 
Jo

nq
ue

ra
: G

I-2
/1

…

LA
 JO

N
Q

U
ER

A
-E

N
LL

AÇ
 1

 A
P-

7 
(N

-II
)

% DE TRÀFIC DE PESANTS I PERILLOSOS

Fenomen 2

Fenomen 5

LA PROBLEMÀTICA DE LA N-II: ACCIDENTALITAT I CONGESTIÓ

28

Respecte al tràfic total de mercaderies pesants i perilloses, com en el gràfic del
tràfic total, s’aprecien les mateixes conseqüències arran del desdoblament de la N-II
entre Fornells de la Selva i Caldes de Malavella (fenomen 2).

Per altra banda, s'aprecia un altre fenomen visible, el gran número de vehicles
pesants i perillosos que travessen la frontera francesa per l’autopista AP-7 o E-15, en
comptes de fer-ho per la carretera convencional. Si observem el registre de l’estació
d’aforament E-404 podem comprovar com és molt menor el número de camions que
passen per la N-II entre La Jonquera i el Pertús (fenomen 4).

Si observem el % que representa el tràfic de vehicles pesants i perillosos
respecte el trànsit total, podem observar clarament com també es produeix un
increment del % de vehicles pesants o perillosos que recorren el tram d’autovia A-2 a
partir de l’any 2007 (fenòmen 2).

Gràfica 3.3. % de tràfic de pesants i perillosos
Font: Elaboració pròpia
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com hi ha hagut un canvi de tendència en el recorregut dels camions i cada cop són
més els que recorren el tram de la carretera convencional N-II entre La Jonquera i
Figueres sud; estalviant-se d’aquesta forma el peatge de l’autopista AP-7 (fenomen 5).
Tot i així, aquest tràfic de pas es dóna en tots els trams que discorren paral·lels a
l’autopista AP-7, hipòtesis que es confirma tot seguit amb el seu anàlisis a l’apartat
4.2.8.

Aquestes gràfiques han estat confeccionades a través de les dades
proporcionades pels registres de les estacions d’aforament del Ministeri de Foment.

3.1.2. Autopista AP-7

El tràfic total és en general entre dues i tres vegades superior al de la carretera
N-II, no obstant el nivell de servei que ofereix és millor, nivell A (calculat a l’apartat
7.2.3 de l’annex). Per altra banda, s’aprecia una disminució de la IMD després de l’any
en què es va inaugurar el tram d’autovia a la carretera N-II entre Fornells de la Selva i
Caldes de Malavella, al tram paral·lel corresponent a l’autopista (fenomen 2). També
disminueix la IMD a la variant de Girona (fenomen 3). Observem-ho:

Gràfica 3.4. Trànsit total AP-7
Font: Elaboració pròpia
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en què es va inaugurar el tram d’autovia a la carretera N-II entre Fornells de la Selva i
Caldes de Malavella, al tram paral·lel corresponent a l’autopista (fenomen 2). També
disminueix la IMD a la variant de Girona (fenomen 3). Observem-ho:

Gràfica 3.4. Trànsit total AP-7
Font: Elaboració pròpia
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com hi ha hagut un canvi de tendència en el recorregut dels camions i cada cop són
més els que recorren el tram de la carretera convencional N-II entre La Jonquera i
Figueres sud; estalviant-se d’aquesta forma el peatge de l’autopista AP-7 (fenomen 5).
Tot i així, aquest tràfic de pas es dóna en tots els trams que discorren paral·lels a
l’autopista AP-7, hipòtesis que es confirma tot seguit amb el seu anàlisis a l’apartat
4.2.8.

Aquestes gràfiques han estat confeccionades a través de les dades
proporcionades pels registres de les estacions d’aforament del Ministeri de Foment.

3.1.2. Autopista AP-7
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Així doncs, si observem la variació del tràfic a les estacions d’aforament inicial
(GI-501) i final (GI-510), la IMD ha anat augmentant lleugerament fins l’any 2007 i ha
anat disminuint a poc a poc amb el pas dels anys a partir de l’esclat de la crisis
financera de finals d’aquell any. Ara bé, tal com s'ha vist anteriorment a les gràfiques
de la carretera N-II, a partir de la crisis, es van produir uns canvis de tendència en l’ús
de l’autopista (fenòmens), sobretot entre les estacions GI-502 i GI-507 on s’ha produït
una major disminució de la IMD. També s'observa una clara disminució de tràfic al
tram de Figueres degut a que l'enllaç nord no està acabat i no serveix de
circumval·lació o per dirigir-se cap a Girona o tornar-hi (fenomen 6).

Per altra banda, a la següent gràfica del tràfic de vehicles pesants i perillosos,
s’aprecia una disminució rellevant de la IMD en tot el recorregut, exceptuant en el
creuament de la Frontera Francesa en el tràfic de camions. Així doncs, en comparació
amb la gràfica del tràfic de la carretera N-II, arran de la greu crisis financera, s’ha
reduït considerablement el transport de mercaderies a les vies de pagament i molt
menys a les vies gratuïtes. Això ha passat a tots els trams exceptuant el de més el
nord, entre Figueres nord i La Jonquera, on no s’ha produït aquest efecte tant
intensament (fenomen 7). També observem el fenomen 4 explicat anteriorment.

Gràfica 3.5. Tràfic de pesants i perillosos AP-7
Font: Elaboració pròpia
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Finalment, aquesta gràfica ens verifica també el fenomen 6 explicat
anteriorment. Per tant, el tram entre Figueres sud i Figueres nord és utilitzat
bàsicament per vehicles de llarg recorregut o estrangers.

Gràfica 3.6. % de tràfic de pesants i perillosos AP-7
Font: Elaboració pròpia

3.1.3. Traspàs trànsit entre carretera N-II i Autopista AP-7

Analitzem el traspàs de vehicles que hi ha hagut entre els anys 2007 i 2011 de
l’autopista AP-7 a la carretera N-II després que esclatés la crisi al 2008.

Primer de tot observem la variació del tràfic entre els anys 2007 i 2011 a cada
estació d’aforament. A la carretera N-II ha augment en general a tots els punts i
sobretot a l’estació d’aforament GI 76/1 (inici autovia A-2) en el cas del tràfic pesat.
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Gràfica 3.7. Variació tràfic N-II
Font: Elaboració pròpia

Pel que fa a l’autopista AP-7, la caiguda del trànsit ha estat molt important.
Arran de la crisis financera tant en el tràfic de mercaderies com en la mobilitat obligada
s’ha optat per estalviar-se el peatge de l’autopista i realitzar el mateix recorregut per la
carretera N-II. Altres opcions en el cas de les empreses de transport han estat millorar
la logística de l’empresa per estalviar-se operacions i a la vegada carregar més els
camions. Pel que fa a la mobilitat obligada, alguns d'aquests usuaris han optat pel
transport públic.

Al següent gràfic s'observa com la major reducció de trànsit, s’ha produït entre
la sortida 9 a Sils/Maçanet de la Selva i la sortida 7 a Girona Sud, tram paral·lel a la
nova autovia A-2 que va entrar en servei a finals de l’any 2007. La majoria de vehicles
han optat per recórrer aquest tram per la carretera N-II i estalviar-se d’aquesta forma el
peatge.
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Gràfica 3.8. Variació tràfic AP-7
Font: Elaboració pròpia

A la següent taula podem veure exactament el traspàs de vehicles entre les
dues vies de comunicació i la variació de trànsit que s’ha produït:

VARIACIÓ TRÀNSIT TOTAL 2007 - 2011
N-II AP-7 TOTAL

IMD
2007 20.169 37.030 57.199

2011 23.603 30.920 54.523

VARIACIÓ 17,03% 3.434 -16,50% -6.110 -4,68% -2.676
Taula 3.1. Variació trànsit total 2007-2011

Font: Elaboració pròpia

Mitjançant les diferències de IMD entre anys (mitjana de tots els trams) s'ha
aconseguit la variació de trànsit. D'aquesta manera, s'observa com s'ha produït un
traspàs de 3.434 vehicles de l'autopista AP-7 a la carretera N-II i, com també, hi ha
hagut una disminució del trànsit de 2.676 vehicles.

A continuació s'ha representat el balanç de tràfic que passa per la carretera N-II
respecte el que passa per l’autopista AP-7 mitjançant les dades de la taula anterior5

5 Bàsicament s'ha representat en % respecte el total els valors d'IMD de la N-II i l'AP-7 per cada any.
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Gràfica 3.9. Traspàs trànsit 2007-2011
Font: Elaboració pròpia

Per altra banda, en el cas del tràfic de mercaderies, més afectat per la crisis, la
reducció del trànsit ha estat superior degut al tancament d'empreses, optimització
d'operacions de transport i per la reducció d'aquesta activitat econòmica. Observem-ho
a la següent taula:

VARIACIÓ TRÀFIC PESANT 2007 - 2011
N-II AP-7 TOTAL

IMD
2007 3.122 9.195 12.316

2011 3.562 7.002 10.564

VARIACIÓ 14,11% 440 -23,85% -2.193 -14,23% - 1.752
Taula 3.2. Variació tràfic pesat 2007-2011

Font: Elaboració pròpia

Pel que fa al traspàs de vehicles pesants, aproximadament ha estat el mateix
que el trànsit total.

Gràfica 3.10. Traspàs tràfic pesat 2007-2011
Font: Elaboració pròpia

Finalment, s’observa a la següent taula com s’han reduït les operacions de
tràfic de mercaderies i com no han disminuït tant les tones x km transportades.
D’aquesta manera es confirma que les empreses han millorat en logística.
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VARIACIÓ DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DEL TRANSPORT 2007-2011

Transport
intraregional

Transport
interregional

Transport
internacional

Transport
totalIntra-

municipal
Inter-

municipal

Rebut
d'altres
CC.AA.

Expedit a
altres
CC.AA

Rebut Expedit

OPERACIONS
(en milions)

2007 11,64 34,75 3,06 3,21 0,63 0,56 42,21

2011 4,63 22,46 2,46 2,60 0,69 0,59 28,81
Variació -60% -35% -20% -19% 9% 5% -32%

TONES - KM
PRODUÏDES

2007 523 10.372 17.959 19.134 7.760 6.209 61.433

2011 215 7.260 14.191 15.174 6.405 6.579 49.609
Variació -59% -30% -21% -21% -17% 6% -19%

Taula 3.3. Variació de l'activitat econòmica en el transport 2007-2011
Font: Elaboració pròpia (dades ministeri de Foment)

Cal remarcar, que alhora de calcular el transport total, no s’ha tingut en compte
el transport intraregional intramunicipal degut a que aquest és el que es produeix dins
dels municipis i, per tant, no influeix en les vies de comunicació com la N-II i l’AP-7.
Per altra banda, observem que el transport intermunicipal, entre municipis, és el que
més pes té. Comprovem com les operacions i les tones – km produïdes s’han reduït
considerablement. Això ens confirma com les empreses petites i mitjanes i l’economia
que se’n desenvolupa a partir d’elles estan greument afectades per la crisis. Com a
punt a favor, observem com les tones – km produïdes no s’han reduït tant en
comparació amb les operacions confirmant-nos la millora en termes logístics.
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3.2.Accidentalitat

Segons els resultats de l’últim estudi d’avaluació de carreteres EuroRAP,
programa europeu de valoració de carreteres, de desembre de 2011, l’índex de risc
(IR) de tots els trams de la carretera N-II és baix i a l’únic tram desdoblat, l’A-2, entre
Caldes de Malavella i Fornells de la Selva, hi ha un IR baix. És a dir, si tenim en
compte que el IR està definit com el número d’accidents mortals i accidents greus
ocorreguts en un període de tres anys per cada mil milions de veh-km, es realitza la
següent classificació.

MOLT BAIX 1 Verd 0,0 < IR < 15,0
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Segons l’estudi que va analitzar per desena vegada l’accidentalitat a la xarxa
viària catalana, que va elaborar el RACC, juntament amb altres automòbils clubs
europeus membres de la Federació Internacional d’Automobilisme (FIA), a més a més,
de disposar de la col·laboració del Servei Català de Trànsit (SCT) i el Departament de
Territori i Sostenibilitat (DTS) de la Generalitat, el mapa de risc de la xarxa viària de
Catalunya és el següent:

Figura 3.2. Mapa del IR de la xarxa viària de Catalunya
Font: EuroRap
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EuroRAP estudia tres variables relacionades amb l’accidentalitat:

 Situació general: Classifica trams de carretera segons el seu risc
d’accidentalitat: ACCIDENTS PER IMD > 5000.

 Anàlisi xarxa de baixa mobilitat: Classifica trams de carretera segons el seu risc
d’accidentalitat: ACCIDENTS PER IMD entre 3000 i 5000.

 Col·lectiu motociclista: La concentració d’accidents de moto i ciclomotor:
ACCIDENTS MOTOS I CICLOMOTORS PER KM

En l’anàlisi que realitzarem posteriorment a la carretera N-II, estudiarem
l’accidentalitat tenint en compte la IMD i el % de vehicles pesants o perillosos.

Pel que fa a l’última edició de l’estudi es van tenir en compte els accidents dels
anys 2008, 2009 i 2010, en la que es van estudiar 422 trams de carreteres que
representen el 51,7% del total, el 86% de la mobilitat i el 77% dels morts i ferits greus
de tot Catalunya. Els resultats de l’estudi EuroRAP són favorables respecte el nº
d’accidents mortals (M) i ferits greus (FG), és a dir, disminueix el IR de patir un
accident a Catalunya, observem-ho a la figura següent:

Figura 3.3. Diferència resultats últims estudis EuroRAP
Font: EuroRap

Altres resultats importants són:

 Els trams de risc molt elevat o elevat, només representen el 11% de les
carreteres catalanes analitzades.

 Els trams amb un índex molt baix o baix han pujat del 40% al 73% del total en
els últims 7 anys.

Observem la evolució del risc en carretera de la xarxa viària de Catalunya de
l’última dècada:

Figura 3.4. Evolució del risc
Font: EuroRap
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Ara bé, el % de trams segons el risc canvia substancialment segons la
província que s’analitzi. Observem les dades del trienni 2008-2010:

Figura 3.5. % trams segons risc per província
Font: EuroRap

La conclusió més interessant de l’estudi i rellevant alhora d’analitzar la
carretera N-II és que els trams de major risc pel conductor es presenten de forma
sistemàtica en vies de calçada única, amb intensitats de trànsit mitjanes o baixes.
Observem, doncs, els resultats d’aquest estudi als trams de la carretera N-II al seu pas
per les comarques gironines, carretera de risc baix en general i IMD superior als
15.000 vehicles, una via convencional lleugerament congestionada.

Carretera Punt
inici

Punt
final

Longitud
(km)

Mitja
Acc.
amb
MiFG
anual

IMD % Acc.
Motos

% Acc.
Pesants IR RISC

N-II
Enllaç
C-32

Malgrat

Inici
Autovia 22,586 8,67 21.551 1,57 10,1 48,80 Baix

A 2 Inici
Autovia

Inici
variant
Girona

8,437 1,33 30.183 1 22,77 14,31 Molt
baix

N-II
Inici

variant
Girona

Final
variant
Girona

16,189 6,33 21.133 1,05 20,07 50,69 Baix

N-II
Final

variant
Girona

Inici
variant

Figueres
22,824 7,67 16.559 0,84 24,99 55,60 Baix

N-II
Inici

variant
Figueres

Final
variant

Figueres
11,551 1,33 18.644 1,22 18,11 16,92 Baix

N-II
Final

variant
Figueres

Frontera
Francesa 20,559 7 16.053 0,61 11,14 58,11 Baix

Taula 3.5. IR estudi EuroRAP 2011 trams N-II per comarques gironines
Font: Elaboració pròpia

Observem doncs, que tot i que l’índex de risc és baix, exceptuant el tram
d’autovia on és molt baix, a la resta de trams de la carretera N-II el IR és molt proper al
valor de 61,6 a partir del qual el risc passa a ser moderat (exceptuant la mitjana
d’accidents amb morts i ferits greus a la variant de Figueres que rarament és molt
menor que a la resta de trams). Així doncs, tot i que la societat percebi que aquesta
carretera és perillosa, actualment és una carretera de risc baix - moderat. No obstant,
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tal com es veurà més endavant, si es tenen en compte les dades del ministeri de
Foment, en tots els trams de la carretera, excepte el tram d'autovia i la variant de
Figueres, l'índex de risc és moderat.

3.2.1. Estudis EuroRap

Analitzem doncs l’evolució de l’índex de risc de l’última dècada dels diversos
trams de la carretera N-II. Ens hauria agradat aglomerar en un mateix gràfic tots els
índexs de riscs dels diversos trams de tots els estudis de cada any, no obstant, degut
a que els trams d’anàlisi han canviat amb el pas dels anys, hem cregut oportú separar-
los. Observem posteriorment el IR dels diversos trams dels anys 2003 al 2006. Es pot
comprovar com els trams dels nord,  Principi de la zona urbana de Bàscara – Enllaç N-
260 Portbou – Frontera Francesa, han estat els més perillosos en diferència durant
aquest període d’anys. Sobretot l’últim tram que ha estat sempre entre un i dos graus
de perillositat superiors als altres trams.

Gràfica 3.11. Índex de Riscs estudis EuroRap 2003-2006
Font: Elaboració pròpia

A continuació, analitzem el IR dels diferents estudis dels anys 2007 fins el de
2010. En aquest període els trams d’estudi canvien i per tant no podem comparar-los
amb el període d’anys anteriors. En aquest cas, els trams més perillosos van ser el de
la variant de Sant Daniel de Girona i el comprès entre el final de la variant de Figueres
i la Frontera Francesa. Destaquem que en aquest últim tram, entre els estudis de 2008

2006
2004

LA PROBLEMÀTICA DE LA N-II: ACCIDENTALITAT I CONGESTIÓ

39

tal com es veurà més endavant, si es tenen en compte les dades del ministeri de
Foment, en tots els trams de la carretera, excepte el tram d'autovia i la variant de
Figueres, l'índex de risc és moderat.

3.2.1. Estudis EuroRap

Analitzem doncs l’evolució de l’índex de risc de l’última dècada dels diversos
trams de la carretera N-II. Ens hauria agradat aglomerar en un mateix gràfic tots els
índexs de riscs dels diversos trams de tots els estudis de cada any, no obstant, degut
a que els trams d’anàlisi han canviat amb el pas dels anys, hem cregut oportú separar-
los. Observem posteriorment el IR dels diversos trams dels anys 2003 al 2006. Es pot
comprovar com els trams dels nord,  Principi de la zona urbana de Bàscara – Enllaç N-
260 Portbou – Frontera Francesa, han estat els més perillosos en diferència durant
aquest període d’anys. Sobretot l’últim tram que ha estat sempre entre un i dos graus
de perillositat superiors als altres trams.

Gràfica 3.11. Índex de Riscs estudis EuroRap 2003-2006
Font: Elaboració pròpia

A continuació, analitzem el IR dels diferents estudis dels anys 2007 fins el de
2010. En aquest període els trams d’estudi canvien i per tant no podem comparar-los
amb el període d’anys anteriors. En aquest cas, els trams més perillosos van ser el de
la variant de Sant Daniel de Girona i el comprès entre el final de la variant de Figueres
i la Frontera Francesa. Destaquem que en aquest últim tram, entre els estudis de 2008

ÍNDEX DE RISC

2005
2003

LA PROBLEMÀTICA DE LA N-II: ACCIDENTALITAT I CONGESTIÓ

39

tal com es veurà més endavant, si es tenen en compte les dades del ministeri de
Foment, en tots els trams de la carretera, excepte el tram d'autovia i la variant de
Figueres, l'índex de risc és moderat.

3.2.1. Estudis EuroRap

Analitzem doncs l’evolució de l’índex de risc de l’última dècada dels diversos
trams de la carretera N-II. Ens hauria agradat aglomerar en un mateix gràfic tots els
índexs de riscs dels diversos trams de tots els estudis de cada any, no obstant, degut
a que els trams d’anàlisi han canviat amb el pas dels anys, hem cregut oportú separar-
los. Observem posteriorment el IR dels diversos trams dels anys 2003 al 2006. Es pot
comprovar com els trams dels nord,  Principi de la zona urbana de Bàscara – Enllaç N-
260 Portbou – Frontera Francesa, han estat els més perillosos en diferència durant
aquest període d’anys. Sobretot l’últim tram que ha estat sempre entre un i dos graus
de perillositat superiors als altres trams.

Gràfica 3.11. Índex de Riscs estudis EuroRap 2003-2006
Font: Elaboració pròpia

A continuació, analitzem el IR dels diferents estudis dels anys 2007 fins el de
2010. En aquest període els trams d’estudi canvien i per tant no podem comparar-los
amb el període d’anys anteriors. En aquest cas, els trams més perillosos van ser el de
la variant de Sant Daniel de Girona i el comprès entre el final de la variant de Figueres
i la Frontera Francesa. Destaquem que en aquest últim tram, entre els estudis de 2008

0

1

2

3

4

5



LA PROBLEMÀTICA DE LA N-II: ACCIDENTALITAT I CONGESTIÓ

40

i 2009 el seu grau de perillositat va disminuir en dos punts i que en el nou tram
d’anàlisis de la variant de Girona el IR de la majoria d’anys va ser moderat. Comparant
aquests dos períodes, podem comprovar com si que ha anat disminuint l’índex de
perillositat dels diferents trams de carretera, segurament gràcies a les grans
campanyes de prevenció d’accidents del Servei Català de Trànsit.

Unes dades importants a tenir en compte durant aquest període (probablement
al període anterior també és va produir però no disposem de les dades) és que al tram
comprès entre el final de la variant de Girona i el inici de la variant de Figueres, més
del 50% d’accidents amb morts i ferits greus han estat produïts per vehicles pesants6.
A més a més, a la variant de Girona, els dos últims anys, més del 40% dels accidents
amb MiFG també han estat produïts per vehicles pesants. Així doncs, en aquests dos
trams, la presència de vehicles pesants ha estat crucial en el grau de perillositat de la
via de comunicació i pertanyen al grup de 10 trams amb més accidents de vehicles
pesants amb MiFG de Catalunya.

Gràfica 3.12. Índex de Risc estudis EuroRap 2007-2010
Font: Elaboració pròpia

Finalment, l’últim període analitzat és el de l’estudi de l’any 2011 on s’analitzen
els mateixos trams que en el últim grup d’estudis d’anys anteriors però s’afegeix un

6 Segons els estudis EuroRap, han estat entre els 10 trams de tot Catalunya on els vehicles pesants han
provocat més accidents amb MiFG.
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tram comprès entre les seccions 0 i 4. El motiu és que aquest últim estudi del 2011 té
en compte les dades de l’any 2008, data que correspon amb la inauguració del tram
d’autovia que va de Caldes de Malavella a Fornells de la Selva (inici de la variant de
Girona)7. S'observa doncs, com gràcies a la construcció de l’autovia s’ha reduït en un
punt l’índex de perillositat d’aquest tram de carretera, tenint ara un grau molt baix de
risc de patir un accident amb morts i/o ferits greus. Pel que fa als altres trams, l’índex
de risc continua estancat al grau de baix com en els estudis dels dos anys anteriors.
Tot i així, en la majoria de casos, el valor de l’índex de perillositat baix és tan alt8 que
podria assolir el grau de moderat fàcilment si es produís algun accident més.

Gràfica 3.13. Estudi EuroRap 2011
Font: Elaboració pròpia

Es pot concloure que les campanyes publicitàries de prevenció del Servei
Català de Trànsit (SCT) han conscienciat als usuaris d’aquesta infraestructura. No
obstant, el tràfic excessiu de vehicles pesants pels trams de carretera Inici variant
Girona – Final variant Girona – Inici variant Figueres i juntament amb l’elevat trànsit de
vehicles lleugers provoca que els accidents amb morts i/o ferits greus augmentin a
causa dels xocs produïts amb vehicles de gran tonatge. Així doncs, tot i que en els

7 D’aquesta manera, l’anàlisi del trienni d’anys comprès entre el 2008 i 2010 inclou en tots els anys
l’existència del tram d’autovia
8 Segons els resultats numèrics obtinguts, els valors s'aproximen molt al límit on el risc passaria a ser
moderat.
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moderat.
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últims cinc estudis, l’últim tram comprès entre el final de la variant de Figueres i la
Frontera Francesa, no es trobi entre els trams amb més accidents amb MiFG produïts
per vehicles pesants de tot Catalunya, sí que és dels trams amb un % més elevat de
vehicles pesants.

3.2.2. Segons seguretat vial Ministeri de Foment

Les dades recopilades d’accidents amb morts i ferits greus per la Direcció
General de Carreteres del Ministeri de Foment, des del període d’anys comprès entre
el 2006 i el 2010, difereixen de les recopilades pel Servei Català de Trànsit de la
Generalitat de Catalunya.

Gràfica 3.14. Índex de risc segons Ministeri de Foment
Font: Elaboració pròpia
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s’han produït al lloc de l’accident o al cap de 24 hores (és el cas del SCT), per altra banda, quan es
considera un ferit greu, segons si ha estat ingressat més de 24 hores a l’hospital (segons el SCT). El
ministeri de foment utilitza com a criteri la gravetat de lesions o si al final s'ha produït el mort sense
tenir en compte el temps entre l'accident i la difunció.
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Pel que fa als trams d’estudi, aquests són els mateixos, exceptuant el primer de
tots. En aquest cas, la secció d’inici és al límit entre les províncies de Barcelona i
Girona en comptes de situar-se a l’enllaç amb la C-32.

Així doncs, un cop analitzada l'accidentalitat segons les dades del EuroRap i
del Ministeri de Foment, es considera que la carretera N-II té un índex de risc baix -
moderat alhora de patir un accident amb MiFG.

3.2.3. Polítiques de seguretat viària del Servei Català de Trànsit

Un dels motius principals de la reducció d’accidents amb morts i ferits greus a
la carretera N-II i a la resta de vies de comunicació de Catalunya ha estat l’ampli treball
de conscienciació que ha realitzat el Servei Català de Trànsit (SCT) a la primera
dècada del segle XXI a la societat Catalana. Les campanyes realitzades al llarg
d’aquesta dècada es poden classificar  segons el codi de comunicació en què s’ha
realitzat, els quals són:

 Comunicació “banal”: Amb to humorístic o informatiu, en la qual no es solen
mostrar accidents ni les seves conseqüències. Per exemple, una de les
campanyes sobre el cinturó de seguretat, “Al cotxe, primer Clac i després
Rum”.

 Comunicació “suau”: Utilitza tons exhortatius, didàctics, emotius o
exemplificatius, en la qual els accidents no s’acostumen a escenificar, o en cas
de fer-ho, de forma implícita. Per exemple, una de les campanyes sobre l’excés
de velocitat, “A l’asfalt, tu ets el més feble. No corris”.

 Comunicació pragmàtica: S’empren tons amenaçadors, punitius, recriminadors
o demostratius; es mostren implícitament accidents i les seves conseqüències i
apareixen policies, testimonis indirectes o experts. Per exemple, una de les
campanyes sobre l’alcohol i les drogues, “Conduir + alcohol o drogues: el pitjor
viatge”. (TRÀNSIT, 2012)

Així doncs, després d’un decenni d’aplicació de polítiques de seguretat viària
valentes, Catalunya va assolir l’objectiu de la Unió Europea, fixat en el llibre blanc
sobre la política europea de transport, de reduir l’any 2010 el nombre de morts a la
xarxa viària a la meitat respecte de l’any 2000.

Si observem la següent gràfica de morts a 30 dies a la demarcació de Girona,
podem observar que no s’ha complert del tot l’objectiu final (cosa que si passa a les
altres demarcacions de Catalunya):
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Figura 3.6. Morts en accidents de trànsit a 30 dies a la demarcació de Girona
Font: Anuari estadístic d’accidents de Catalunya 2010

Per altra banda, en aquest anuari estadístic d’accidents a Catalunya, es
reafirma la tendència a la baixa de resultats positius d’alcoholèmia (tot i augmentar les
negatives a sotmetre’s a la prova) i del nombre de vehicles accidentats degut a
velocitats inadequades segons les condicions existents; i la tendència positiva a
utilitzar els accessoris de seguretat (cinturons i sistemes de retenció infantil). S'observa
a les següents figures:

Figura 3.7. Evolució dels resultats de proves d'alcoholèmia en accidents de trànsit a Catalunya
Font: Anuari estadístic d’accidents de Catalunya 2010
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Figura 3.8. Vehicles implicats en accidents amb morts i ferits greus que han comès infraccions de velocitat a
Catalunya

Font: Anuari estadístic d’accidents de Catalunya 2010

Figura 3.9. Ús dels accessoris de seguretat en persones implicades en accidents en zones interurbanes a Catalunya
Font: Anuari estadístic d’accidents de Catalunya 2010

Així doncs, observem que l’evolució d’accidents amb conductors que han donat
positius en les proves d’alcoholèmia no s’ha reduït significativament. No obstant, al
2010, es van assolir el millor % de resultats negatius, en concret, un 94,5%, en el
conjunt de proves d’alcoholèmia de tipus preventiu, per infracció o accident. Per tant,
es posa de manifest que tot i que la gent no begui tant al volant, al voltant del 10% dels
accidents són provocats per l’alcohol. Per altra banda, la reducció d’accidents
provocats per un excés de velocitat, ha estat de més d’un 60% i en els últims anys,
pràcticament totes les persones involucrades en accidents estaven utilitzant els
accessoris de seguretat.

Finalment, si s'analitza la variació de MiFG als diferents trams de la carretera
N-II entre els estudis EuroRap 2003 (amb les dades actualitzades als trams d’estudi
actuals), que engloba les dades del trienni que va de l’any 2000 al 2002, i l’estudi
efectuat per nosaltres mateixos a través de les dades del Ministeri de Foment que



LA PROBLEMÀTICA DE LA N-II: ACCIDENTALITAT I CONGESTIÓ

46

comprèn el trienni 2008-2010, podem observar com en general ha disminuït el nombre
d’accidents amb MiFG gràcies a les mesures implementades pel SCT.(DEPARTAMENT D'INTERIOR, 2010)

S'observa a la taula següent:

MITJANA ACCIDENTS AMB MORTS I FERITS GREUS
Estudi EuroRap 2003 (2000-2002)

Diferència
Estudi EuroRap 2011 (2008-2010)

Punt inici Punt final IMD / Via MiFG MiFG Punt inici Punt final IMD/ Via

Enllaç C-32
Malgrat

Inici
Autovia

17.498
(N-II) 12,62 -31% 8,67 Enllaç C-32

Malgrat
Inici

Autovia
23.856
(N-II)

Inici
Autovia

Inici
variant
Girona

22.678
(N-II) 6,11 -78% 1,33 Inici

Autovia

Inici
variant
Girona

32.336
(A-2)

Inici
variant
Girona

Final
variant
Girona

21.347
(N-II) 5,55 44% 8

Inici
variant
Girona

Final
variant
Girona

28.548
(N-II)

Final
variant
Girona

Inici
variant

Figueres

17.596
(N-II) 13,79 -27% 10

Final
variant
Girona

Inici
variant

Figueres

19.656
(N-II)

Inici
variant

Figueres

Final
variant

Figueres

12.542
(N-II) 8,92 -78% 2

Inici
variant

Figueres

Final
variant

Figueres

18.712
(N-II)

Final
variant

Figueres

Frontera
Francesa

11.387
(N-II) 14,79 -44% 8,33

Final
variant

Figueres

Frontera
Francesa

16.053
(N-II)

Taula 3.6. Diferència de morts i ferits greus a la primera dècada del s.XXI
Font: Elaboració pròpia

Així doncs, els resultats que s’han produït a la carretera N-II en aquest període
de 10 anys són els indicats en la següent taula (observem la gran disminució de
l’accidentalitat degut al desdoblament d’un dels trams):

Reducció mitjana en tots els trams: -36%
Reducció mitjana en tots els trams excepte el desdoblat: -27%
Efecte desdoblament en reducció accidentalitat: -51%10

Taula 3.7. Resultats polítiques seguretat viària 2000-2010
Font: Elaboració pròpia

Pel que fa a dades més generals, en valors absoluts, cal destacar, que en el
període d’anys comprès entre el 2001 i el 2012, s’han produït 211 morts i 460 ferits
greus a la carretera N-II. Tot i aquestes últimes dades alarmants, l'estadística ens ha
confirmat que l'accidentalitat s'ha reduït considerablement. Per tant, actualment s'ha
aconseguit solucionar, en gran part, l'accidentalitat de la carretera N-II. No obstant,

10 Es resta la reducció mitjana que s'ha produït en tots els trams excepte el desdoblat (27%)  a la
diferència entre anys obtinguda al tram inici autovia - inici variant de Girona (78%).
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encara és necessari trobar millores que encara redueixin més l'índex de risc de la
carretera i l'apropin a la mitjana de tot Catalunya (d'un 50%).

3.2.4. Comparativa amb carretera N-260 tram Llançà -Olot

Per a poder estudiar l'efecte que produeix el desdoblament d'una carretera en
la reducció de l'accidentalitat s'ha comparat els efectes que va produir a la N-II i a la
carretera N-260. Els motius pels quals s'ha escollit la carretera N-II són els següents:

 És una carretera nacional de la mateixa regió.
 Les característiques físiques de la carretera són les mateixes.
 Els resultats de reducció d'accidentalitat gràcies a les campanyes de prevenció

d'accidents del Servei Català de Trànsit són semblants.

Tot seguit analitzem la variació de MiFG als diferents trams de la carretera N-
260 entre els estudis EuroRap 2003 (amb les dades actualitzades als trams d’estudi
actuals), que engloba les dades del trienni que va de l’any 2000 al 2002, i l’estudi
EuroRap 2011, que engloba el trienni 2008 -2010, podem observar els següents
resultat: (DEPARTAMENT D'INTERIOR, 2010)

MITJANA ACCIDENTS AMB MORTS I FERITS GREUS
Estudi EuroRap 2003 (2000-2002)

Diferència
Estudi EuroRap 2011 (2008-2010)

Punt inici Punt final IMD / Via MiFG MiFG Punt inici Punt final IMD/ Via

Llançà
Encreua-
ment N-II
Figueres

5.837
(N-260) 3,51 -5% 3,33 Llançà

Encreua-
ment N-II
Figueres

10.788
(N-260)

Encreua-
ment N-II
Figueres

Principi
Z.U.

Navata

6.072
(N-260) 2,36 -44% 1,33

Encreua-
ment N-II
Figueres

X GIP-
5239

Navata

10.988
(N-260)

Principi
Z.U.

Navata

Principi
Z.U.

Besalú

6.072
(N-260) 2,01 -34% 1,33

X GIP-
5239

Navata

X A-26
Besalú

6.781
(N-260)

Principi
Z.U. Besalú

Inici
variant

Olot

8.298
(N-260) 4,94 -100% 0 Inici A-26

Besalú

Inici
variant

Olot

13.871
(A-26)

Taula 3.8. Diferència de morts i ferits greus a la carretera N-260 a la primera dècada del s.XXI
Font: Elaboració pròpia

Els resultats que s’han produït a la carretera N-260 en aquest període de 10
anys són els indicats en la següent taula (s'observa la gran disminució de
l’accidentalitat degut al desdoblament d’un dels trams):

Reducció mitjana en tots els trams: -46%
Reducció mitjana en tots els trams excepte el desdoblat: -28%
Efecte desdoblament en reducció accidentalitat: -72%

Taula 3.9. Resultats polítiques seguretat viària carretera N-260 2000-2010
Font: Elaboració pròpia

Així doncs, s'observa que la reducció mitjana en tots els trams excepte el
desdoblat, és pràcticament la mateixa que a la carretera N-II (separada per un punt
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més). No obstant, l’efecte provocat en la reducció de l’accidentalitat pel desdoblament
del tram que va de Besalú a Olot és un 21% major que al tram desdoblat de la N-II. Si
es comparen ambdós resultats segons la IMD de cada tram de carretera, es pot
associar una major reducció com menys IMD tingui la carretera.

La següent taula indica els % de reducció d’accidentalitat als diferents trams de
la carretera N-II en cas que fossin desdoblats mitjançant la comparació dels efectes
que s'han produït als trams desdoblats de la carretera N-II i la N-260 segons la seva
IMD. Ara bé, s'ha considerat que el tràfic pesant no influeix en la reducció de
l'accidentalitat en cas de desdoblament de la carretera11:

EFECTE DEL DESDOBLAMENT EN LA REDUCCIÓ DE L'ACCIDENTALITAT
Punt inici Punt final IMD/ Via (2011) Percentatge

Enllaç C-32 Malgrat Inici Autovia 24150 -60,59%
Inici Autovia Inici variant Girona 32796 -51,00%

Inici variant Girona Final variant Girona 28997 -55,22%
Final variant Girona Inici variant Figueres 19786 -65,44%
Inici variant Figueres Final variant Figueres 18714 -66,63%
Final variant Figueres Frontera Francesa 16491 -69,09%

Taula 3.10. Efecte del desdoblament en la reducció de l'accidentalitat a la N-II
Font: Elaboració pròpia

3.2.5. Evolució anual als trams més perillosos

L’anàlisi de l’accidentalitat mitjançant triennis a través de la metodologia de
l’EuroRap dificulta l’aplicació de l’anàlisi cost-benefici (ACB) alhora de valorar
econòmicament l’efecte que produiria desdoblar completament la carretera N-II.12 Per
aquest motiu, tot i no disposar de totes les dades necessàries, s'ha estimat el nombre
de víctimes i ferits als accidents de trànsit anualment des de l’any 2000.

No obstant, s'ha avaluat l’accidentalitat en trams de menys longitud per saber
on s’acumulen el major nombre d’accidents amb morts i ferits greus. D’aquesta
manera es comprova com en aquests nous trams, l’índex de risc és més alt que en els
trams de més longitud analitzats anteriorment. Per tant, es poden definir com a trams
de concentració d’accidents (TCA). Aquests són trams de carretera de longitud no
superior a 3 km, en el qual les estadístiques d’accidents registrats indiquen que el
nivell de risc d’accident és significativament superior al d’aquells trams de la xarxa amb
característiques de trànsit i traçat semblants. Les longituds de 3 dels 5 trams que
s’analitzen són superiors a 3 km però el registre elevat d’accidents ens garanteix que
són trams d’alta accidentalitat. Amb aquestes dades es podrà valorar en un ACB quin
benefici social es produeix només tenint en compte la reducció de l'accidentalitat.

En el següent mapa de les comarques gironines es localitzen els nous trams
d’estudi:

11 Una via de calçades separades que evita els xocs frontals és molt més segura que una via
convencional. L'autopista AP-7 amb un elevat tràfic pesant també té un baix índex de risc de patir un
accident. Per tant no es considera la influència dels vehicles pesants.
12 Degut a que és necessari saber el nombre exacte de morts i ferits greus, com el de ferits lleus, per
poder quantificar el cost dels accidents per a poder realitzar l’ACB.
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Gràfica 3.15. Trams més perillosos
Font: Elaboració pròpia

Observem doncs ara les gràfiques de l’evolució dels índexs de riscs de cada
tram de carretera, on en tots els casos, la mitjana d’aquest índex de risc és alt, és a
dir, són trams de carretera amb un alt índex d’accidents amb morts i ferits greus.

Gràfica 3.16. IR Tram 1
Font: Elaboració pròpia
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Gràfica 3.17. IR Tram 2
Font: Elaboració pròpia
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En l’anàlisi cost-benefici, aquestes dades ens permetran valorar
econòmicament els accidents de trànsit i saber si aquests han representat un cost
major que el que hauria costat realitzar el desdoblament de la via. Per altra banda, ens
permetrà realitzar un anàlisi de sensibilitat i veure com influeix en l'anàlisi la valoració
econòmica d'un mort, ferit greu i ferit lleu.
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4. ANÀLISI SOCIOECONÒMICA

Es realitza a través de l’anàlisi cost-benefici. Aquest anàlisi defineix i valora els
costos i beneficis que generaria a la societat un projecte sobre la carretera N-II: costos
d’inversió i manteniment, impactes ambientals, etc. per una banda i estalvis de temps
de viatge, millores de seguretat, etc. per l’altra. Un cop s’hagin definit tots els costos i
beneficis a considerar, es procedirà a la seva monetització, prenent els preus de
mercat, el que permetrà avaluar la seva rendibilitat. Així doncs, aquest anàlisi difereix
del típic anàlisi cost-benefici dels plans de viabilitat dels projectes d’inversió
empresarials ja que la rendibilitat avaluada és socioeconòmica en comptes de
financera.

4.1.Metodologia anàlisi cost-benefici

Per la realització d'aquest apartat s'ha tingut en compte la "Guia per a
l'avaluació de projectes de transport" del 2010 i escrita pel Gabinet d'Estudis
Econòmics.

Per avaluar un projecte es necessita:

 Un projecte en si
 Un estudi de costos: Els costos de la inversió.
 Un estudi de demanda: Previsió a mig i llarg termini dels canvis en els fluxos de

transport que es produiran a partir de la posada en marxa de la nova
infraestructura.

No obstant, al ser un projecte de planificació i com que s’està fent un pla global,
l’estimació del cost la basarem en paràmetres mitjans obtinguts de casos anteriors i
amb una certa previsió de trànsit. Amb això ja podrem treure unes conclusions que ens
permetran valorar si el projecte és rendible o no. Per altra banda, no es realitzarà cap
estudi de demanda perquè l’actual període de crisis econòmica crea incertesa a les
previsions futures.

4.1.1. Benefici social

L’avaluació econòmica no s’ha de limitar als valors de mercat que es puguin
mesurar directament en unitats monetàries, sinó que també ha d’incorporar els
beneficis o costos que no tenen un valor de mercat (com els estalvis de temps, la
seguretat, la qualitat ambiental, etc.).

4.1.2. Agents afectats

S’ha d’analitzar com es distribueix l’augment de benestar, tant entre agents
econòmics com a escala territorial. De fet, la distribució dels costos i beneficis de les
inversions públiques entre els diferents agents socials i sectors econòmics, o entre els
diferents territoris és un element essencial de l’avaluació, com ho és el debat social
que l’avaluació pretén fonamentar.
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4.1.3. Les transferències entre agents no són benestar social

La posada en marxa d’un projecte, a més de generar beneficis i costos,
comporta també l’aparició de transferències entre agents econòmics. Aquestes
transferències no varien el benestar global, sinó que són trasllats econòmics que
signifiquen un cost per un determinat agent i un benefici per un altre.

4.1.4. Objectius projecte

Els projectes es defineixen a partir d’uns objectius concrets que es volen
aconseguir amb la seva realització. Però l’avaluació, en darrera instància, s’ha de fer
en funció dels objectius generals: la maximització dels beneficis socioeconòmics
obtinguts en relació al cost del projecte.

4.1.5. L’avaluació és un procés d’anàlisi marginal, basat en la diferència
respecte a un escenari base.

El punt de partida de qualsevol exercici d’avaluació és la definició del projecte i
de les diferents alternatives possibles per aconseguir els objectius desitjats. No és
suficient que el projecte permeti l’obtenció de beneficis socials positius, sinó que
aquests han de ser més elevats que els que s’obtindrien d’una altra manera,
aconseguint així la màxima rendibilitat per a la societat dels fons invertits.

4.1.6. Els efectes macroeconòmics dels projectes són potencials

Les inversions en infraestructures tenen impactes directes, indirectes i induïts
sobre l’economia molt importants ja a curt termini, durant el període de construcció (es
requereixen molts inputs d’altres sectors, té una gran capacitat d’arrossegament).

A llarg termini, es comprova una correlació entre inversions en infraestructures i
desenvolupament econòmic, ja que aquestes inversions tenen un efecte multiplicador
en el creixement del PIB, si bé aquest efecte tendeix a disminuir a mesura que
augmenta el nivell de desenvolupament econòmic.

4.1.7. Cal delimitar el període d’anàlisi i l’àmbit d’estudi

Per a elaborar un exercici d’avaluació, cal definir un període temporal. La major part
dels treballs existents acostumen a definir períodes d’avaluació per a les
infraestructures que van entre els 20 i 30 anys. Es pot pensar però que una
infraestructura d’aquestes característiques es seguirà utilitzant molts anys després,
però la dificultat de preveure l’evolució de les variables que formen part d’aquest model
no aconsella projectar-les més enllà d’aquest període.

D’altra banda, cal delimitar també l’àrea d’influència de la inversió. Això és
especialment important en inversions en temes de transport, que tenen efectes xarxa
molt importants.

4.1.8. Actualització  dels valors: Ús de taxes socials de descompte

Quan es tracta de comparar els beneficis i costos que genera o ocasiona un
projecte durant la seva vida útil, s’ha de tenir en compte que aquests es produeixen en
diferents moments de temps. Com que els diferents temps, i en definitiva la societat,
donen una valoració més elevada al consum present que a la possibilitat d’un consum
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futur, un factor clau de l’anàlisi és fer la homogeneïtzació dels costos i beneficis que es
produeixen al llarg del temps. El procediment normal consisteix en la seva
actualització, o sigui la conversió al present dels valors esperats en anys mitjançant
l’aplicació d’una taxa de descompte positiva, que fa que disminueixi el pes de la unitat
de beneficis nets a mesura que ens allunyem en el temps.

4.1.9. Tractament de la incertesa

Els processos d’avaluació es basen en variables que tenen un cert grau
d’incertesa. En el cas de les infraestructures de transport, aquesta incertesa prové
essencialment dels següents factors:

 Evolució demanda transport.
 Evolució accidentalitat.
 Evolució costos d’inversió.

4.1.10.Anàlisi de sensibilitat

Consisteix en calcular els canvis en els resultats de l’avaluació del projecte
quan es modifiquen, a l’alça o a la baixa, algunes variables o paràmetres clau. La
finalitat d’aquesta anàlisi és visualitzar l’impacte que l’elecció i la quantificació de
certes variables sobre el resultat final i comprovar fins a quin punt el resultat és robust.
(Gabinet d'estudis econòmics, 2010)
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4.2.Hipòtesis de base i escenaris actuals i futurs

Abans d’avaluar el problema de la carretera N-II i realitzar un anàlisis cost
benefici per trobar la millor alternativa és necessari establir unes hipòtesis de base i
tenir en compte l’escenari actual de recessió econòmica en què ens trobem i quina
serà la seva evolució.

4.2.1. Context actual de crisis econòmica

Des de l’any 2008 i fins l’actualitat, existeix una crisis financera mundial que
afecta a la major part dels països desenvolupats més rics del 1r món. El seu origen va
ser als Estats Units i els principals factors que la van provocar i s’expandís arreu del
món, segons l'article "Economia: Crisis 2008" de "El Mundo", van ser:

 Alts preus de les matèries primes, sobretot del petroli.
 La sobrevalorització dels productes.
 La crisis alimentària mundial i energètica.
 L’elevada inflació planetària.
 L’amenaça de recessió a tot el món.
 La crisis creditícia, hipotecària i de confiança en els mercats.
 L’especulació immobiliària (sobretot a Espanya).

Concretament, la crisis econòmica ha afectat greument a Espanya en els
següents àmbits:

 Creixement desorbitat del atur degut a un creixement de la població activa i a
una excessiva rigidesa laboral.

 Fi del boom immobiliari i caiguda de ventes posteriors.
 Desplom de la construcció.
 Fort impacte en el sistema financer espanyol, dificultat per obtenir crèdits,

desconfiança alhora de dipositar els estalvis a les entitats financeres...

En l’actualitat, Espanya està realitzant la reforma bancària, està aplicant
mesures estalviadores, és a dir, augmentant els impostos, retallant en serveis i
sobretot, reduint dràsticament les inversions en infraestructures. Així doncs, en els
propers anys, en principi, tant sols s’haurien de realitzar les obres d’infraestructures
més rentables socialment i econòmicament, tot i que, s’ha de veure que passarà en les
licitacions d’obres vist l’actual context polític entre Catalunya i Espanya. En tot cas, i tal
com s'explica a l’apartat 7.1. Història de l'annex, les últimes notícies són que mai es
desdoblarà la carretera N-II als trams que van de Tordera a Sils i de la final de la
variant de Girona a la Frontera Francesa13. Per altra banda, l’any passat, es van
reprendre les obres de desdoblament entre Sils i Caldes de Malavella, no obstant, fins
que no s’acabin no podem estar segurs del seu desdoblament. Aquesta controvèrsia
provoca la necessitat a trobar alguna millora austera per reduir la congestió i
l’accidentalitat de la carretera N-II.

13 Notícia que data del gener de 2013. No obstant cada mes els polítics canvien d'opinió i proposen
diferents actuacions.
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4.2.2. Importància del transport de mercaderies per carretera a Catalunya

El sector del transport de mercaderies per carretera, contínuament, està
subjecte a transformacions degut a diverses raons, sent, els canvis en les
infraestructures un d’ells. Actualment, l’oferta del transport de mercaderies per
carretera, a Catalunya, està caracteritzada, segons "L'estudi del transport de
mercaderies de Catalunya" de Acha, Budallès, Adell & Consultores, del 2008; per
aquests factors:

 Mercat molt competitiu, degut a l’entrada de grans grups europeus, i saturat en
diversos subsegments, com la càrrega fraccionada domèstica o la càrrega
completa internacional.

 Reducció significativa dels marges operatius per increment dels costos de
combustible, manteniment i amortització de vehicles, i personal.

 Envelliment del parc de vehicles.
 Dificultat per a l’obtenció de sòl logístic a preus raonables pels operadors.
 Congestió viària que limita la productivitat de les operacions de transport,

especialment en subsectors que operen en distribució urbana de mercaderies.
És a dir, el recorregut mitjà per operació disminueix, augmentant la pressió
sobre les infraestructures de transport regional.

 Gran volum de vehicles pesants, al voltant del 40% de la flota, de més de 20
tones que transporten més del 60% de la càrrega.

 La mida de les empreses no ha crescut suficient per poder absorbir el
increment d’operacions.

Respecte a la demanda del sector, segons "L'estudi del transport de
mercaderies de Catalunya", està caracteritzat pels següents requeriments:

 Nivell de servei més elevat.
 Necessitat que creixi a curt termini l’ús de modes de transport que redueixin el

cost unitari del transport (ferroviari i marítim) i l’ús de la intermodalitat i la
coordinació amb altres modes.

 En el sector de l’automoció, es demana la millora de l’accessibilitat als polígons
industrials, a causa de l’elevat volum de trànsit en les relacions entre
proveïdors i clients.

 Desenvolupament de zones d’aparcament per a vehicles pesants a l’entorn de
les grans ciutats i en punts d’intercanvi de conductors.

 L’organització de corredors estratègics per al transport de mercaderies per
carretera, establint permisos de trànsit especials per a la xarxa viària d’alta
capacitat en períodes de baixa saturació.

 Millor coneixement dels fluxos de transport regional per planificar més
acuradament el transport i augmentar la productivitat en les
entregues/recollides.

Pel que fa a un repte estratègic al qual el sector ha de donar resposta, és al
increment de la productivitat del mode tot i l’existència d’un entorn normatiu que va
reduint el temps efectiu de conducció de forma inexorable.
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Catalunya és una de les comunitats autònomes espanyoles on és més
important el transport de mercaderies per carretera. A l’any 2010, es van moure
gairebé 194 milions de tones en transport intraregional (la primera de l’estat espanyol),
64,5 milions de tones en transport interregional (la tercera de l’estat espanyol) i una
mica més de 16 milions de tones en transport internacional (la primera per una gran
diferència). A més a més, Catalunya rep el pas de la majoria de camions de transport
internacional de la resta de l’estat Espanyol, fins als 40 milions de tones van
transportar els camions que passen per les seves carreteres. No obstant, s’ha de tenir
en compte que part d’aquest transport es produeix amb Portugal o pel País Basc,
deixant de passar per Catalunya.

Per altra banda, s’ha de tenir en compte també el percentatge d’operacions en
buit. L’any 2010, representava el 15% del transport internacional, disminuint així un 5%
respecte el 20% que representava a l’any 2005. Pel que fa al transport interregional, es
troba al voltant d’un 30%, un 10% més que a l’any 2005. Finalment, en el transport
intraregional representa al voltant del 50% del transport total. Per tant, és un aspecte
que no va millorar al cap de 5 anys i que només congestiona més les infraestructures
viàries, exceptuant el transport internacional, que al ser de llarga distància,
comprensiblement, ha millorat en l’optimització de rutes per disminuir costos.

Així doncs, el transport de mercaderies té un pes molt important per l’economia
i desenvolupament de Catalunya, i que en els propers anys, continuarà tenint. Per altra
banda, Catalunya ha tingut i té un pes especialment significatiu en l’estructura del
transport espanyol, per exemple, l’any 2005 el transport català va generar
pràcticament el 20% del PIB total del transport per carretera espanyol amb el 18% de
les empreses dedicades al sector.

Respecte als costos de les empreses del sector, el 32% d’aquests estan
destinats al personal i el 24% al cost del combustible. La mitjana del cost dels peatges
representa tant sols el 2% dels costos totals, tot i que, segons l’activitat a la qual es
dediquen, les diferències poden ser molt grans. Per altra banda, segons un qüestionari
realitzat per la Cambra de Barcelona a una mostra d’empreses del sector, més del
50% creu que la competitivitat queda afectada pels següents punts:

 El cost del combustible.
 El preu del sòl.
 La flexibilitat laboral.
 Normativa del temps de treball.
 El temps de producció.
 La congestió en àrees metropolitanes.

Curiosament, aproximadament el 40% de les empreses del sector no coneix
cap mena d’ajut, però si que és coneguda en un 37%, l’ajuda per al combustible i per a
la formació, en un 21% la subvenció per la flota i en un 5% una ajuda per la seguretat.
No obstant, el sector reclama varies millores, les que afecten més a les comarques
gironines són:

 Les infraestructures.
 Preus.
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 Adaptació a l’ample de vies europees.
 Introducció d’un tren d’alta velocitat per mercaderies.
 Plataformes de distribució capil·lar en terminals.
 Millora de connexió ferroviària.
 Puntualitat del transport ferroviari.
 La carretera ferroviària.
 Serveis adaptats a les necessitats infraestructurals.
 Vies de comunicació.

Per altra banda, segons les empreses, els factors que impedeixen el
desenvolupament de la intermodalitat són:

 Falta d’infraestructures.
 Falta inversió per a l’adaptació de terminals.
 Falta puntualitat.
 Falta vies de comunicació.

Els temes necessaris a abordar per millorar l’operativa modal front a un
increment del volum del transport, són:

 La disminució del recorregut mitjà i l’augment d’operacions intraregionals més
capil·lars impliquen un augment de vehicles lleugers, cosa que fa necessari
reforçar mesures per a la reducció de la saturació de la xarxa viària i el temps
de trànsit.

 Es constat la necessitat d’utilitzar les infraestructures en hores vall per l’alt
nivell de concentració de vehicles en hores punta.

 És un consens generalitzat la necessitat d’incrementar l’ús del ferrocarril i la
intermodalitat per augmentar el rendiment del transport, fer-lo més sostenible i
descongestionar la xarxa viària. El 87% dels transportistes consultats veuen la
intermodalitat com una ajuda imprescindible al transport per carretera.

Finalment, les directrius recomanades, segons l’estudi de la Llotja de la
Cambra de Comerç de Barcelona són:

 Ampliació d’infraestructures viàries i definició d’itineraris exclusius de camions.
 Increment de la utilització de les infraestructures en hores vall.
 Incentiu de la intermodalitat per un transport més eficient i sostenible.
 Millora del coneixement de fluxos de transport.(ACHA, BUDALLÈS, ADELL, & Consultores, 2008)

4.2.3. Importància del transport de mercaderies amb ferrocarril a Girona

L’ús del mode ferroviari és minoritari en el transport de mercaderies. El fort
augment de les inversions i l’entrada en vigor del nou marc liberalitzat per mercaderies
no ha aconseguit frenar, encara, el descens de quota ferroviària a Catalunya. Per la
posició fronterera de Girona, el tràfic de mercaderies terrestres està fortament dominat
pel tràfic de pas. Menys de la meitat del volum total de mercaderies que discorren per
la província de Girona corresponen a relacions d’intercanvi. A l’any 2010, el transport
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ferroviari entre Catalunya i l’estranger representava només el 5,12% del tràfic total.
Per altra banda, el tràfic de pas amb ferrocarril només representava el 0,21%.

És un fet evident, que els Pirineus han suposat una frontera històrica per la
sortida d’Espanya a Europa, agreujant els efectes derivats de la seva situació
perifèrica. Aquest dèficit de connectivitat ha estat major pel que respecte a les
infraestructures ferroviàries com a conseqüència de les seves majors restriccions
geomètriques de traçat i el diferent ample de via a un costat i a l’altre de la frontera. En
canvi, aquesta limitació per a la Península ha afavorit el posicionament geoestratègic
de Catalunya i especialment de Girona com a punt de connexió i intercanvi, reforçat
per l’activitat dels ports de Barcelona i Tarragona.

Altres restriccions tècniques que pateixen les infraestructures ferroviàries
espanyoles i que disminueixen la productivitat del transport de mercaderies via
ferrocarril són:

 La longitud màxima dels trens de mercaderies, que és de 750 m a França i de
500 m a Espanya.

 La càrrega màxima del tren, que és de 1.200 a 1.900 tones en un cas i de 900
a 1.500 tones a l’altre.

El sistema de terminals de mercaderies de Girona es troba en una profunda
transformació, associada a l’entrada en servei de la línia d’alta velocitat. Dins d’aquest
sistema destaquen:

 El complex de Portbou.
 L’estació de mercaderies de Girona.
 La terminal de Vilamalla.

No obstant, a llarg termini, el projecte de la nova terminal intermodal del Far de
l’Empordà s’hauria de convertir en l’aposta logística del segle XXI per les comarques
gironines, i d’aquesta manera es tindrà una base distribuïdora, propera a la frontera i
d’alt nivell estratègic per la indústria exportadora catalana, la indústria automobilística, i
també podrà operar com un hinterland del port de Barcelona. Aquest projecte  és una
peça fonamental en l’estratègia d’enfortiment del hinterland del Port de Barcelona, que
pretén desenvolupar plataformes intermodals en els seus corredors ferroviaris tant per
raons de presència comercial com per afavorir una utilització creixent del ferrocarril i
evitar la congestió viària del Port. El fet de poder realitzar el canvi d’eixos, i de poder
utilitzar tant la LAV com la línia convencional, li reportarà valor afegit respecte la resta
de terminals.

Les tendències logístiques fan preveure dos vectors que afavoreixen el
desenvolupament de les capacitats i posicionament de Girona:

 L’augment dels fluxos d’intercanvi de Catalunya i la resta d’Espanya amb
Europa, afavorits per la permeabilització dels Pirineus.

 L’augment de l’activitat de l’eix mediterrani, impulsada pel front portuari català
com a porta d’entrada al Sud d’Europa.
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Són aquesta tipologia de fluxos, intermodalitat marítima i trajectòries de llarga
distància, on el ferrocarril és determinant per garantir unes condicions de rendibilitat
necessàries. Per tant, la futura configuració ferroviària ha de permetre salvar aquest
dèficit de competitivitat que ha llastrat les oportunitats de Catalunya i Girona, en
benefici d’altres localitzacions logístiques de l’arc mediterrani, com Marsella o Gènova,
o inclús del front Atlàntic.

El corredor mediterrani ferroviari és fonamental en el desenvolupament del Port
de Barcelona que segons el seu Pla Director Ferroviari pretén treure el  23% de la
mercaderia del port per aquest mode en els propers anys. Per aconseguir-ho, sobre el
territori de Girona s’hauran de plasmar gran part d’aquestes estratègies.

Els actius infraestructurals han d’afavorir les capacitats competitives de Girona,
amb la finalitat d’aprofitar les oportunitats ofertes per les tendències logístiques
identificades:

Figura 4.1. Tendències logístiques
Font: Situació actual i potencialitats de l’eix ferroviari per al transport de mercaderies de Girona, 2010

 Una xarxa ferroviària amb la capacitat necessària per absorbir el creixement
previst de circulacions de mercaderies, en condicions òptimes de rendibilitat.

 Un sistema de terminals ferroviàries, encapçalada per la nova terminal del Far
de l’Empordà, capaç de millorar la competitivitat de les cadenes de transport,
especialment internacionals.

 Un parc de sòl logístic que permeti fixar activitats i empreses logístiques a
Girona i, d’aquesta manera consolidar un nou node logístic, complementari o
competitiu amb altres àrees de Catalunya o Perpinyà.
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Així doncs, segons la primera fase de desenvolupament de l’estudi realitzat per
la Cambra de Comerç de Girona, els objectius per l’any 2016 són:

 Conversió a l’ample mixt de les dues vies del tram de Figueres a Portbou.
 Compleció de l’anella ferroviària de Figueres.
 Adaptació de la terminal del Far de l’Empordà per trens de 1.500 m.
 Bypass de mercaderies de Girona mitjançant l’ample mixt i connectat tant a la

línia d’Alta Velocitat com a la línia convencional i, la conversió a l’ample mixt de
les dues vies entre Celrà i Flaçà.

 Conversió de la línia convencional a ample mixt des de Sant Celoni fins a
Portbou i adaptació de les instal·lacions per trens de 750 m.

 L’augment de l’activitat de l’eix mediterrani, impulsada pel front portuari català
com a porta d’entrada al Sud d’Europa. (Institut Cerdà, 2010)

Figura 4.2. 1a fase desenvolupament: Horitzó 2016

Font: Situació actual i potencialitats de l’eix ferroviari per al transport de mercaderies de Girona, 2010
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4.2.4. Evolució sistemes de peatges a Catalunya

Tal com recull el Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC,
2006), l’explotació en règim de concessió amb model de peatge directe ha facilitat el
finançament de moltes de les autopistes construïdes des de 1969 a Catalunya i la seva
disponibilitat va augmentar la competitivitat del país a la dècada dels 70. No obstant,
avui en dia, aquest model de tarifes establertes exclusivament per raons financeres i
no pas com a instruments de gestió del trànsit crea ineficiències en l’optimització de la
xarxa viària.

Segons el PITC de 2006 es preveu per al 2026 la construcció de 1.200 km de
vies preferents de calçada doble (o autovies) lliures de peatge directe, finançades ja
sigui mitjançant peatge ombra o mitjançant les partides d’inversió dels pressupostos de
les administracions. Moltes d’aquestes autovies lliures discorren paral·leles a
autopistes de peatge i ofereixen un servei similar, per exemple el nostre cas, AP-7 / A-
7; per tant, tendiran a capturar, mentre no disposin de capacitat, la major part del
trànsit del corredor, mentre que les autopistes de peatge tindran volums de trànsit
inferior. Aquest fet posarà encara més de manifest l’obsolescència del model tarifari
actual.

A Catalunya està també en funcionament el peatge indirecte o ombra, que és
aquell que no és abonat directament pels usuaris de l’autopista, sinó que és
l’administració qui paga al concessionari una tarifa per cada vehicle-km que circula per
la via. En no ser percebut per l’usuari, aquest tipus de peatge no genera ineficiències
en l’optimització de la capacitat ni desigualtats territorials. Les tendències futures
s’encaminaran a aprofitar els avantatges d’aquest sistema: l’usuari serà qui pagarà
però el pagament no implicarà una aturada física i, per tant, no hi haurà percepció
directa del pagament i no es distorsionarà el flux de trànsit.

Així doncs, l’anàlisi del sistema de peatges i la seva possible evolució,
confeccionat pel PITC, s’ha basat en l’avaluació de tres estratègies de peatge:

 Supressió del peatge: Comportaria un increment del trànsit viari i,
conseqüentment, un increment del consum de combustible i de les emissions
contaminants, a la vegada que es reduirien el nombre d’usuaris del transport
públic. L’accidentalitat no variaria significativament ja que el increment del
trànsit es compensaria amb un major ús de les autopistes.

 Homogeneïtzació del peatge: Comportaria un increment molt petit del trànsit
viari i, conseqüentment, una variació molt poc significativa de la resta de
variables (estalvis de temps, costos operatius, contaminació, accidentalitat,
etc.).

 Generalització del peatge per tal d’incrementar l’eficiència funcional de la xarxa:
Disminuiria força el trànsit viari (i la congestió als eixos principals) i
s’incrementaria de manera significativa el nombre d’usuaris del transport públic.
Conseqüentment, es produirien estalvis de temps importants, disminuiria el
consum de combustible i les emissions contaminants. Es reduirien força els
accidents a les carreteres catalanes.
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Es tracta de polítiques de peatge de caràcter estratègic, globals per a
Catalunya, conceptualment simples i diferents entre elles, que poden ser fàcilment
analitzades i comparades. (ESQUIUS, LÓPEZ, LÓPEZ-CASASNOVAS, GAROLA, &
FERRAGUT, 2008)

Per tant, en el nostre anàlisi d’alternatives, podríem agafar alguna idea
d’aquestes estratègies, però realment, cap acabaria de funcionar; bàsicament perquè
no contemplem que s’efectuïn les infraestructures programades per l’any 2026.

Ara bé, segons el RACC, l’alternativa més viable econòmicament parlant per a
curt i mig termini seria desviar el trànsit pesant de la carretera N-II a l’AP-714. Per
aconseguir-ho, s’hauria d’eliminar o reduir els peatges per a vehicles pesants a l’AP-7.
Segons l’anàlisi cost-benefici d’aquesta mesura, el cost d’alliberar totalment el peatge
de l’AP-7 s’estima a l’entorn dels 15 MEUR/any (suposant que el 60% dels vehicles
pesants que passen per la N-II ho farien per l’autopista). En canvi, si la reducció del
peatge fos d’un 50%, els costos es reduirien fins al voltant dels 7,5 MEUR/any. Pel que
fa als beneficis, segons el seu estudi, es reduirien substancialment els accidents
sempre que s’adoptessin unes certes mesures per millorar la seguretat viària de la N-
II, les quals serien:

 Reducció de la velocitat màxima permesa.
 Prohibició dels avançaments excepte en trams 2+1.
 Pacificació del trànsit en les travesseres urbanes.
 Millorar el manteniment.
 Acabar de forma urgent els trams en obres.

Per tant, aquesta alternativa proposada pel RACC es molt més acurada segons
el moment econòmic actual. (RACC, 2012)

4.2.5. Eurovinyeta

El juny del 2006 la Unió Europea va adoptar un nou marc legal que regula el
sistema de taxes o de peatges als camions, popularment conegut com “Directiva de
l’Eurovinyeta”. Aquesta norma busca incrementar l’eficiència del sistema terrestre de
transport de mercaderies i constitueix un pas important cap a l’aplicació a tot Europa
d’un sistema de pagament per ús de la carretera. La idea subjacent a la Directiva de
l’Eurovinyeta és aconseguir una internalització dels costos directes d’infraestructura i
d’operació. Encara que la incorporació de les externalitats o costos externs
socioambientals està encara subjecte a discussió, la nova Directiva obre noves i
significatives possibilitats als Estats membres per articular sistemes d’imposició de
taxes als camions.

La Directiva de l’Eurovinyeta estableix les normes dels Estat membres que la
tenen, o desitgen introduir, taxes o peatges a camions amb un pes màxim autoritzat de
més de 3,5 tones en carreteres pertanyents a la xarxa de carreteres transeuropea
(TEN-R) o en àrees de muntanya (TEN-a); es creu convenient gravar els enllaços de
muntanya ja que són limitats i per tant, molt utilitzats per la gent. D’aquesta manera es

14 Aquesta és l'alternativa que es valora a l'anàlisi cost benefici com l'opció més acurada segons l'època
actual. Tot i que en l'alternativa que es planteja es considera desdoblar un tram de carretera.
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pot compensar als animals, plantes i paisatges d’aquestes zones que pateixen de
manera desproporcionada les emissions del transport de mercaderies.

El 24 i 25 d’abril de 2008 a Barcelona es va realitzar una conferència sobre les
Oportunitats en l’aplicació de la nova directiva de l’eurovinyeta a Catalunya i Espanya.
Aquesta conferència va ser promoguda per T&E, la Federació Europea pel Transport i
el Medi Ambient i va discutir la viabilitat de l’aplicació de sistemes de taxació als
camions a Catalunya i Espanya, tenint en compte les oportunitats del nou marc legal,
les experiències d’altres països europeus i la necessitat d’incrementar l’eficiència del
sistema de transport de mercaderies.

En l’actualitat, cinc països europeus (Alemanya, Àustria, Suïssa, República
Txeca i Portugal) apliquen aquests esquemes de peatge. No obstant, des del 1995,
Bèlgica, Luxemburg, Països Baixos, Dinamarca i Suècia, operen amb un sistema
d’eurovinyeta tradicional que grava els vehicles de més de 12 tones, metodologia a
revisar. Ara bé, segons les experiències dels països on s’ha aplicat la nova
eurovinyeta, es pot concloure que s’ha produït una millora general de la productivitat
del sistema de transport per carretera. En concret, s’ha produït una:

 Reducció de vehicles – quilòmetre
 Disminució de les emissions de NOx i CO2.
 Renovació de les flotes de camions.
 Disminució dels viatges en buit.
 Unió entre els petits operadors per tal de competir en millors condicions.

En línies generals, es constata que es transporta la mateixa càrrega però
congelant els costos operatius i amb una disminució de les emissions i del consum
d’energia. Per altra banda, la seva aplicació és també una oportunitat per reordenar el
sistema fiscal i de peatges d’un país, com seria el cas a Espanya i Catalunya.

Respecte a les possibilitats de control de l’eurovinyeta, hi ha diversos mètodes,
els manuals (adhesiu) o tecnològics, a través de GPS (navegació per satèl·lit), de
DSRC (microones com en el sistema VIA-T) o de GSM (comunicació per mòbil).
Segons els transportistes la fiabilitat d’ambdós sistemes és completa i es senten
satisfets amb el funcionament del sistema.

Finalment, cal recalcar, que els ingressos procedents de les taxes per la
utilització de la infraestructura vial, s’han d’utilitzar en benefici del sector del transport i
per optimitzar la totalitat del sistema de transports. (Federació Europea pel transport i
el medi ambient)

Segons les últimes notícies del conseller de territori i sostenibilitat15, aquest any
es vol implementar l'eurovinyeta a Catalunya. A la conferència passada es va
concloure que Catalunya compleix amb tots els requisits perquè s’estudiï l’aplicació.
Principalment perquè pateix un intens trànsit de pas (d’uns 10.000 camions al dia)
sense rebre res a canvi a mode de compensació.

15 Notícia que data del gener de 2013
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Per altra banda, a partir del 20 de juliol d’aquest any, s’implementarà la Ecotaxa
a França. L’ecotaxa és un impost destinat a compensar l’impacte causat per una
activitat econòmica, gravant d’alguna forma aquesta activitat; també es denomina
impost ecològic. El seu àmbit d’aplicació és sobre totes les infraestructures que
estiguin afectades pel tràfic internacional (no només autopistes) i servirà per lluitar
contra els problemes ocasionats per les congestions, inclosos els danys
mediambientals, basant-se en els principis “qui utilitza paga” i “qui contamina paga”.
(ECOTAXA)

4.2.6. Efecte IMD i % tràfic pesant sobre l’accidentalitat carretera N-II

Per poder proposar qualsevol alternativa que redueixi la congestió i
l'accidentalitat de la N-II, és necessari saber com afecten la IMD i el % de tràfic pesant
a l’accidentalitat dels diversos trams de carretera. Per aquest motiu s’ha realitzat una
regressió lineal múltiple que relaciona la taxa d’accidentalitat amb les dues variables
anteriors. D’aquesta forma, es pot saber com es comportarà l’accidentalitat segons les
mesures que s’hagin efectuat als diferents trams de carretera.

Les dades mitjanes d’accidentalitat utilitzades són les publicades als estudis
EURORAP del RACC, els quals efectuen la mitjana d’accidentalitat dels diferents
trams dels darrers 3 anys; d’aquesta manera aconseguim reduir l’aleatorietat en
l’accidentalitat. En concret, s’han utilitzat les taules d’accidentalitat dels estudis dels
anys 2011, 2010, 2009, 2008 i 2007 dels diferents trams de carreteres convencionals
de Catalunya i titularitat estatal. Per altra banda, s’han utilitzat els mapes de tràfic dels
diferents anys publicats pel Ministeri de Foment per saber el % de tràfic pesant dels
diferents trams amb accidents.

La nomenclatura del model estadístic utilitzat és la següent:= + · + · +∈
On:

Y: Variable dependent.

Xk: Variables independents.

: Coeficients que indiquen el pes relatiu de cada variable en l’equació.∈: Els residus (components aleatoris no explicats pel model).

Tot seguit, s’obté l’equació de regressió mínimo-quadràtica estimant els valors
dels coeficients beta del model de regressió. Aquestes estimacions s’obtenen intentant
fer que les diferències al quadrat entre els valors observats (Y) i els pronosticats (Y’)
siguin mínimes. Aquesta és l’equació a partir de la qual es realitzaran les previsions
del model de regressió, és a dir, sense la part aleatòria, ja que aquesta no es pot
estimar pel model: = + · + ·

Així doncs, les variables utilitzades són les següents:
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= Ta: Taxa d’accidentalitat o rati MiFG / Longitud tram.

X1 = IMD: Intensitat mitja diària del tram de carretera.

X2 = P: % de Pesants de la IMD del tram de carretera.

L’equació resultant de la regressió lineal múltiple és:= 0,015 + 1,101 · 10 · + 7,959 · 10 ·
I les seves estadístiques són les següents:

Estadístiques de la regressió
Coeficient de correlació múltiple 0,807
Coeficient de determinació R^2 0,651

R^2  ajustado 0,644
Error típic 0,076

Observacions 100
Taula 4.1. Estadístiques de la regressió

Font: Elaboració pròpia

No obstant, la fiabilitat del model es caracteritza per l’interval de confiança, és a
dir, l’interval dels valors esperats MiFG / L. Per calcular-lo s’utilitzarà la següent
fórmula per cada coeficient βj de l’equació de regressió:

( ) = ± , / · ·
On:

IC és el interval de confiança de la nostra predicció, amb un nivell de fiabilitat de 1- ,
que en aquest cas és del 98,5%.

βj són els coeficients de les variables independents de l’equació de regressió..

t n-2 es el valor de l’estadístic t per un nivell de fiabilitat del 98,5%

2 és la variança dels residus de la Y

Cjj és l’element de la diagonal (XT·X)-1 corresponent a βj

Mitjançant la fórmula anterior s'obtenen els coeficients que permeten definir els
intervals de confiança16 del pla que forma l’equació de la regressió lineal múltiple:

Intervals de confiança
Beta 0 -0,015 0,015
Beta 1 0,000 0,000

16 S'hauria d'haver calculat els intervals de previsió però el caire de l'estudi no ho requereix. per això
s'han utilitzat els intervals de confiança que no desvirtuen el resultat final, tot i tenir un marge d'error
més incert.
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Beta 2 -0,008 0,008
TOTAL -0,023 0,023

Taula 4.2. Intervals de confiança
Font: Elaboració pròpia

Observem gràficament el pla que s’ha generat i els intervals de confiança
segons l’eix d’abscisses amb el % de Pesants i l’eix de profunditat amb la IMD:

Gràfica 4.1. Model previsió MiFG / L
Font: Elaboració pròpia

Així doncs, a partir d’aquesta regressió es pot preveure com afecta el % de
Pesants o la IMD d’un tram de carretera a la taxa d’accidentalitat. D’aquesta manera,
es pot valorar el cost d’accidents futurs en l’anàlisi cost-benefici posterior. Cal
destacar, que alhora de preveure els accidents a la variant de Figueres, s’ha multiplicat
la previsió per un factor igual a 0,5. D’aquesta manera s’ajusta l’efecte que produeix la
reducció de velocitat a 80 km/H. (Renatas & Ángel).

4.2.7. Anàlisi tràfic pesant intermunicipal

Segons el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a partir del 19 d'abril
d'aquest any, la Generalitat de Catalunya ha establert la mesura de restricció a la
circulació a la N-II entre el PK 692,05 a Vidreres - Maçanet de la Selva i el PK 773,5 a
La Jonquera. Es prohibeix la circulació dels vehicles o conjunt de vehicles de transport
de mercaderies de 4 o més eixos, en servei o no, i s'estableix amb caràcter preferent
per als vehicles afectats per la prohibició, l'itinerari paral·lel, delimitat per  l'AP-7, entre
les sortides  nº 9, Maçanet de la Selva i nº 2, La Jonquera (sud). No obstant, en cap
cas s’ha explicat quin % del tràfic pesant resultarà afectat per aquesta mesura.

Anteriorment, a la gràfica 3.10 s’ha detallat com aproximadament, de mitjana,
dues terceres parts del tràfic pesant del corredor circula per l’autopista AP-7 i la resta
per la carretera N-II. Tot i això, seguint la disposició del DOGC, es considera que tot el
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transport intra-municipal i el inter-municipal amb recorreguts superiors a 20 km17 hauria
de deixar de circular per la carretera N-II ja que en cas de realitzar un recorregut
superior a la distància entre dos enllaços d'autopista, es veu obligat a no circular per la
carretera N-II.

Per saber el % d’operacions de transport intermunicipal realitzades per
distàncies inferiors a 20 km s’ha utilitzat la mitjana espanyola:

(Miles de
operaciones)

Período Total
Menos

de 50 km
De 50 a
149 km

De 150
a 500 km

Más de
500 km

TOTAL

2005 198.869 127.066 44.216 21.315 6.273

2006 207.523 132.281 46.408 22.637 6.197

2007 219.379 137.341 50.351 24.871 6.816

2008 194.453 119.805 45.469 22.939 6.240

2009 165.046 98.215 39.839 21.091 5.901

2010 155.205 91.259 37.705 20.555 5.686

2011 145.695 84.681 35.931 19.688 5.395

Percentatge:
58% 25% 14% 4%

Taula 4.3. Operacions de transport amb càrrega i en buit segons intervals de distància recorreguda
Font: Encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera 2011

S’observa com el 58% de les operacions de transport intermunicipal són per
intervals de distància de menys de 50 km. A continuació, com que el procés
d’operacions de transport amb càrrega i en buit és estocàstic, es pot aproximar a una
distribució de probabilitat de tipus Weibull que s’ajusta mitjançant les dades de la taula
anterior.

17 Distància superior a la que existeix entre els enllaços de l'autopista AP-7 a la provincia de Girona.
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Gràfica 4.2. Funció densitat distribució tipus Weibull
Font: Elaboració pròpia

Així doncs, mitjançant la distribució d’acumulació s’obté que el 39%
d’operacions de transport intermunicipal són en intervals de distància recorreguda
inferiors a 20 km. Per tant, aquests vehicles no faria falta que circulessin per l'autopista
AP-7.

4.2.8. Anàlisi tràfic pesant de llarg recorregut

Per saber quin és el tràfic de llarg recorregut internacional o nacional (entre
comunitats autònomes o interregional), s’ha observat localment el traspàs de vehicles
pesants que es produeix entre l’autopista AP-7 i la carretera N-II al inici i final del tram
d’estudi. Segons la situació en què es troben les estacions d’aforament de la carretera
N-II (vermelles), les estacions d’aforament de l’autopista (blaves) i els enllaços entre
l’autopista i la carretera; podem concloure que es produeix un traspàs de vehicles
pesants als dos extrems del corredor, on l'autopista i la carretera discorren
paral·lelament.
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Gràfica 4.3. Situació zones estudi traspàs vehicles pesants
Font: Elaboració pròpia

En l’extrem nord, la diferència de vehicles pesants a la carretera entre l’estació
d’aforament E-404 i la Gi-2/1 (hi circulen molts més vehicles pesants) és pràcticament
la mateixa que entre l’estació d’aforament GI-510 i GI-508 (hi circulen menys vehicles
pesants). Per tant, aproximadament 3.198 vehicles pesants entren o surten a
l’autopista AP-7 als enllaços 1 i 2 de la Jonquera que provoquen que augmenti el tràfic
a França de l’autopista i disminueixi a Catalunya. Per altra banda, a la carretera N-II, el
tràfic disminueix a França i augmenta a Catalunya.

GI-510E-404

GI-2/1GI-509

E-106

GI-502

GI-501 B-255/2

Enllaç 9 –
Sils/Maçanet

Enllaç 1– La
Jonquera Nord

GI-508
Enllaç 2– La

Jonquera Sud
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Figura 4.3. Anàlisi extrem nord
Font: Elaboració pròpia

Cal fer especial referència a aquestes dades alhora d'entendre perquè els
transportistes accepten pagar peatge a l'altra banda de la frontera i a aquí no. A
França, l'equivalent a la carretera N-II, és la D-900, una carretera comarcal fortament
dissuasòria pel tràfic de camions, o bé perquè està prohibit o perquè la infraestructura
ho impedeix: rotondes, travessies urbanes, semàfors, carrils estrets... Tot i que la
carretera N-II no és una autopista, aquesta ha tingut una vocació errònia de convertir-
se en l'alternativa a l'autopista pel tràfic internacional, en lloc de transformar-se en una
via comarcal com a França.

Els motius que han donat a la carretera N-II la funció d'alternativa a l'autopista
AP-7 són:

 Vorals amples.
 Travessies urbanes poc amables pel vianant.
 Limitació velocitat màxima a 100 km/h.
 Trams de carretera amb seccions 1+1+1.
 Trams convertits en autovia.

Degut a aquest error conceptual, la carretera N-II encara és una via massa
atractiva pel tràfic pesant. (Promoció del Transport Públic, 2012)
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En l’extrem sud, la diferència de vehicles pesants a la carretera entre l’estació
d’aforament E-106 i la B-255/2 (hi circulen molts menys vehicles pesants) és
pràcticament la mateixa que entre l’estació d’aforament GI-502 i GI-501 (hi circulen
més vehicles pesants). Per tant, aproximadament 2772 vehicles pesants entren o
surten a l’autopista AP-7 a l’enllaç 9 de Sils –Maçanet de la Selva que provoquen que
disminueixi el tràfic a Girona de l’autopista i augmenti a Barcelona. Per altra banda, a
la carretera N-II, el tràfic augmenta a Girona i disminueix a Barcelona.

Figura 4.4. Anàlisi extrem sud
Font: Elaboració pròpia

Per tant, de mitjana, es pot prendre com hipòtesis que el tràfic de llarg
recorregut que es produeix per la carretera N-II és de 298518 vehicles pesants. Així
doncs, si sumem el traspàs de vehicles pesants de llarg recorregut més el dels
vehicles pesants de recorregut intermunicipal de més de 20 km, que és el 61% dels
vehicles pesants restants, s’obtenen els següents resultats en la reducció del tràfic
pesant a la carretera N-II:

Punt
inici

Punt
final IMD

%
Pesants

N-II

Pesants
N-II

Tràfic de
llarg

recorregut
a traspassar

Tràfic
intermunicipal
a traspassar19

% Pesants
a

traspassar

Nou %
Pesants

N-II

Reducció
%

Pesants

18 La mitjana entre els valors de traspas obtinguts als dos extrems de la carretera N-II.
19 És igual als Pesants N-II menys el tràfic de llarg recorregut a traspassar, tot multiplicat per 0,61.
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Inici
variant
Girona

Final
variant
Girona

28997 22% 6379 2985 2070 78% 6% 73%

Final
variant
Girona

Inici
variant

Figueres
19786 25% 4947 2985 1197 84% 5% 80%

Inici
variant

Figueres

Final
variant

Figueres
18714 26% 4772 2985 1090 85% 5% 81%

Final
variant

Figueres

Frontera
Francesa 16491 26% 4288 2985 795 88% 4% 85%

Taula 4.4. Reducció % pesants carretera N-II
Font: Elaboració pròpia

El % de vehicles pesants pels diferents trams de la carretera N-II es redueix de
forma considerable si se’ls obliga a circular per vies d’alta capacitat com l’autopista
AP-7. No obstant, el nivell de servei de l’autopista AP-7 augmenta en un grau, passa
de A a B degut a l’augment de tràfic pesant i a la carretera N-II passa de D a C (veure-
ho a l'apartat 7.3 de l'annex).

4.2.9. Anàlisi reducció accidentalitat

Utilitzant l’equació de la regressió lineal múltiple del apartat 4.2.6 es pot
pronosticar l’accidentalitat als diferents trams de la carretera N-II pels propers anys. En
el cas de considerar un traspàs de vehicles pesants de la carretera N-II a l’autopista
AP-7, es pot saber la disminució en la taxa MiFG / L.

REDUCCIÓ ACCIDENTALITAT

TRAM TRÀFIC PESANT IMD % PESANTS RATI MiFG REDUCCIÓ RATI

VARIANT DE
GIRONA

SI 28997 17 0,470
30%

REDUÏT 23942 6 0,326

GIRONA -
FIGUERES

SI 19786 22 0,408
44%

REDUÏT 15604 5 0,227

VARIANT DE
FIGUERES

SI 18714 25 0,420
49%

REDUÏT 14639 5 0,216

FIGUERES - LA
JONQUERA

SI 16491 26 0,400
53%

REDUÏT 12711 4 0,187
Taula 4.5. Reducció accidentalitat amb traspàs de tràfic pesant

Font: Elaboració pròpia

El traspàs dels vehicles pesants més la reducció de IMD que comporta,
provoca una reducció de la taxa de MiFG entre un 30 i 53 % segons el tram d’estudi.
No obstant, els resultats al tram de la variant de Figueres són incerts ja que no s’ajusta
a les característiques de la regressió lineal múltiple efectuada. Això és degut a que en
aquest tram el límit de velocitat és de 80 km/h i està prohibit avançar. Per aquest
motiu, tal com s’ha explicat a l’apartat 4.2.6 s’ha ajustat la previsió d’accidentalitat.
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Mitjançant la taula anterior es pot avaluar a l’anàlisi cost benefici quin efecte
econòmic produeix el traspàs de part del tràfic pesant de la carretera N-II a l’autopista
AP-7.

Per altra banda, en el tram comprès entre Maçanet de la Selva i l’inici de
l’autovia es contempla una altra alternativa, el seu desdoblament. El seu efecte sobre
la reducció de l’accidentalitat s’ha analitzat a la taula anterior 3.10.
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4.3. Especificació i valoració de les diferents alternatives

Els objectius d’aquest anàlisi cost-benefici són reduir l’accidentalitat i la
congestió als diferents trams de la carretera N-II al seu pas per les comarques
gironines. No és suficient que el projecte resultant tingui una rendibilitat
socioeconòmica positiva amb relació a l’alternativa base, que és fer la mínima despesa
per a mantenir la situació actual, sinó que aquesta ha de ser més elevada que la que
s’obtindria amb qualsevol altra alternativa possible.

No s’utilitzarà cap model que es basi en previsions macroeconòmiques per a
l’evolució de la demanda de transport, ja que, tot i que segueixi la tendència actual, els
resultats obtinguts són incerts. Així doncs, es considerarà que l’evolució del trànsit
restarà constant a partir de l’últim any del que es disposen dades.

A la primera desena del s.XXI, tal com s’ha vist en l’anterior apartat 3.2.3.
Polítiques de seguretat viària del Servei Català de Trànsit, els resultats a la carretera
N-II, van ser força bons, reduïnt-se al voltant d’un 27% el nombre d’accidents amb
MiFG. No obstant, lluny de la reducció d’accidents del 50% de mitjana a les principals
carreteres catalanes, l’any passat, el Servei Català de Trànsit va posar en marxa la
primera campanya de comunicació “radical”, que fa servir un to cru i realista i
l’escenificació explícita dels accidents amb totes les seves conseqüències. Sembla ser
que mai s’acaben els mètodes per conscienciar a la població tot i els bons resultats
obtinguts aquesta primera dècada:

 La majoria de conductors no condueixen beguts.
 Pràcticament tothom utilitza els accessoris de seguretat.
 El nombre de vehicles implicats en accidents per culpa d’un excés de velocitat

ha disminuït més d’un 60%.

Tot això fa pensar que poca cosa més es pot fer per reduir l’accidentalitat a no
ser que es millorin les infraestructures. Per tant, en la segona dècada del s. XXI, es
considerarà que s’assolirà una reducció de l’accidentalitat de tan sols el 5% i a la ·3a
dècada restarà constant.

Es considerarà que l’evolució dels costos d’inversió restaran constants ja que
es preveu un creixement del PIB de Catalunya molt baix en els propers anys.

Es defineixen les següents alternatives:

4.3.1. Desdoblament trams perillosos N-II

Aquesta alternativa analitza localment com hauria afectat el desdoblament dels
trams més perillosos de la N-II l’any 2000. El principal benefici econòmic i social que
s’hauria produït seria tan sols la reducció d’accidentalitat. No es produirien beneficis en
estalvis de temps degut a que el temps que es guanyaria en els trams desdoblats es
perdria en els colls d’ampolla que es produirien abans i després d’aquests trams. Per
aquest motiu aquesta alternativa no es portaria mai a terme. No obstant, la seva
valoració, permetrà saber fins quin punt es pot considerar que és correcte la valoració
monetària de les víctimes en els accidents de trànsit.
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Els agents implicats en aquesta alternativa són tots els usuaris de la carretera
amb l’avantatge de sentir més seguretat als trams desdoblats.

El període d’anàlisi d’aquest projecte està comprès entre l’any 2000 i el 2030
perquè així es poden utilitzar les dades reals d’accidentalitat de la primera dècada del
segle XXI i obtenir uns resultats més acurats.

4.3.2. Desdoblament sencer carretera N-II

En aquesta actuació s’analitza quina rendibilitat econòmica i social hauria tingut
el desdoblament sencer de la carretera si hagués estat executat l'any 2000. Els
principals beneficis econòmics i socials que es produirien serien la reducció
d’accidentalitat i l’estalvi de temps.

Aquesta alternativa només tenia sentit executar-la si les obres s’haguessin
enllestit abans de l’esclat de la crisis financera. En l’actualitat, la inversió pública en
infraestructures s’ha reduït molt i el Ministeri de Foment encara no sap si algun dia els
desdoblarà o no. Per tant, tan sols es valorarà per saber la rendibilitat econòmica i
social que tenia aquest projecte si hagués entrat en servei a l’any 2000 (com en el cas
anterior, avançar el període d’anàlisi ens permet valorar millor econòmicament
l’accidentalitat de la carretera ja que coneixem les dades de MiFG exactes).

Com en l’alternativa anterior, els agents implicats són tots els usuaris de la
carretera amb l’avantatge de sentir més seguretat als trams desdoblats i estalviar-se
temps de trajecte. Per altre banda, tot el territori i sectors econòmics en sortirien
beneficiats, ja que les relacions entre les ciutats travessades per la carretera N-II
augmentaran. La població utilitzarà més la carretera i augmentarà el transport de
mercaderies.

En aquesta alternativa es produiria una transferència entre la concessionària
AP-7, que deixaria de cobrar tants peatges, i els usuaris de la carretera N-II que
tindrien beneficis gràcies a l’estalvi de temps.20

Es produiria un efecte macroeconòmic potencial amb un elevat creixement del
PIB a les millors connexions que aportaria la nova via.

4.3.3. Desdoblament Maçanet de La Selva/Vidreres – Caldes de Malavella i
traspàs tràfic pesant Girona sud – La Jonquera

Aquesta és l’alternativa més realista per la situació econòmica actual. Es
considera el desdoblament dels trams del sud de Girona, en el primer, de Maçanet de
la Selva/Vidreres a Sils les obres es troben aturades i en el segons, Sils – Caldes de
Malavella, les obres es van reiniciar a finals de l’any 2012. El tram de 8 km entre
Caldes de Malavella i Girona sud es troba desdoblat des de l’any 2008. No obstant, en
el tram de més el sud, entre el límit provincial entre Barcelona - Girona i Maçanet de la

20 En cas que s’hagués realitzat aquesta alternativa el Ministeri de Foment hauria de negociar amb
Abertis per com compensar-la econòmicament ja que l’empresa realitza inversions en el manteniment
de la via d’alta capacitat a canvi d’augmentar el període de concessió. Per tant, la població de l’Estat
Espanyol hauria de pagar amb els seus impostos a la concessionària produint-se una transferència entre
agents.
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Selva no s’hi realitzaria cap canvi ja que el % de vehicles pesants és d'un 6% només i
la taxa d'accidentalitat amb MiFG és baixa.

Per altra banda, es traspassaria part del tràfic pesant a l’autopista AP-7 en els
trams de la carretera N-II següents:

 Variant de Girona
 Girona nord - Figueres sud
 Variant de Figueres
 Figueres nord - La Jonquera

En aquesta alternativa, s’agafa com hipòtesis que tot el transport intermunicipal
que realitza un recorregut superior a 20 km i el tràfic de llarg recorregut internacional o
nacional (entre comunitats autònomes) se’ls obligaria a passar per l’AP-7. D’aquesta
forma, es redueix, segons el tram, entre un 73 i 85 % el nombre de vehicles pesants
que circularia per la carretera N-II. Conseqüentment, s’aconseguiria reduir, segons el
tram de carretera, entre un 30 i 53 % la taxa de MiFG.

Ara bé, per dur a terme i reduir al màxim el % de vehicles pesants de la
carretera N-II, seria necessari condicionar i construir alguns enllaços de l’autopista per
permetre millors connexions entre les dues vies de comunicació. Per una banda, a
Figueres, s’hauria d’acabar l’enllaç 3, el del nord, ja que només permet sortir de
l’autopista des del sentit provinent de La Jonquera i entrar a l’autopista en direcció
França. A Girona, s’està construint l’enllaç de Fornells de la Selva i està en projecte de
licitació l’enllaç nord de Medinyà – Vilademuls, ambdós enllaços permetrien al tràfic
pesant estalviar-se passar per la variant de Girona.

No es consideren obres de condicionament de la carretera com serien:

 Eixamplament de vorals en els trams on no es compleix l’amplada mínima de
2,5 metres d’una carretera convencional de tipus nacional.

 Millora d’interseccions i carrils d’acceleració.
 Condicionament del ferm.

Probablement aquestes millores provocarien una disminució de la taxa
d’accidentalitat, però per poder realitzar la seva valoració es necessitarien dades molt
exactes. Per altra banda, aquest tipus de mesures haurien d’estar incloses dins el
programa de manteniment de la carretera.
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4.4. Identificació dels efectes

Aquesta és la part determinat de l’anàlisi cost-benefici, ja que es concreta el
conjunt de conseqüències del projecte sobre la carretera N-II. Es detallaran tots els
efectes rellevants que el projecte provoca en els diferents agents socials al llarg de la
vida del projecte. Concretament, s’inclouran i es mesuraran els costos i beneficis que
resulten alterats amb el projecte, però només aquells que influeixen clarament en el
resultat de l’anàlisi.

En totes les alternatives es produeix el mateix benefici, reduir la taxa
d’accidentalitat dels diversos trams de la carretera, bàsicament perquè al ser aquest
un objectiu principal, totes les alternatives van encaminades a solucionar aquesta
problemàtica. No obstant, les alternatives que proposen un desdoblament de la
carretera augmentaran considerablement més la seguretat a la carretera en
comparació a altres mesures.

4.4.1. Desdoblament trams perillosos N-II

En aquesta alternativa, l’efecte del desdoblament produiria una reducció de
l’accidentalitat que variaria, segons el tram de la carretera, entre el 51% i el 69%21.

Per altra banda, el principal cost d’aquesta alternativa seria l’execució de les
obres del projecte.

4.4.2. Desdoblament sencer carretera N-II

En aquesta cas, el desdoblament de la via produiria el mateix efecte que en
l’alternativa anterior, és a dir, es reduiria la taxa de MiFG entre un 51% i un 69%,
segons el tram desdoblat. No obstant, en aquest projecte, també es produirien uns
beneficis importants en l’estalvi de temps dels usuaris que recorren la carretera que
són prou importants per ser valorats. A més a més, es milloraria el nivell de servei de
la carretera.

Per altra banda, com en el cas anterior, el principal cost d’aquesta alternativa
seria l’execució de les obres del projecte.

4.4.3. Desdoblament Maçanet de La Selva – Caldes de Malavella i traspàs
tràfic pesant Girona sud – La Jonquera

En els trams on es produiria el desdoblament, es produirien els mateixos
beneficis i costos que en les dos últimes alternatives anteriors. En termes absoluts
però, no s’evitarien tants accidents ja que el tram desdoblat seria menor.

El traspàs de vehicles pesants provocaria que la taxa de MiFG disminuís entre
un 30% i un 51% segons el tram d'estudi22. Per tant, sense cap mena d’inversió a la
pròpia carretera N-II s’aconseguirien uns resultats sorprenents. No obstant, s’ha de
tenir en compte que s’haurien d’executar nous enllaços a l’AP-7 per agilitzar el traspàs
de vehicles pesants. Actuació que té un cost considerable.

21 Tal com s'ha explicat a la taula 3.10.
22 Segons s'ha explicat a la taula 4.5.
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Es millorarà el nivell de servei mitjà de la carretera en un grau, passant de nivell
D al C en aquells trams on s’ha traspassat la majoria de tràfic pesant a l’autopista23. En
el tram desdoblat també es millora el nivell de servei ja que passa a ser una via de
calçades separades amb 2 carrils per banda.

Finalment, s’ha de considera que es produiria una important transferència
econòmica alhora de subvencionar part del peatge als vehicles pesants per part de
l’administració pública.

23Tal com s’ha calculat a l’apartat 7.2.2 de l’annex.
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4.5. Quantificació i agregació dels costos i beneficis

Els costos i beneficis que s’identificaran per a cada període considerat en el
cicle del projecte de les diferents alternatives (que, per a les infraestructures, solen ser
anys naturals) es quantificaran i es valorarà monetàriament l’efecte que tenen per a la
societat en conjunt. S’inclourà en l’ACB tots els recursos que es fan servir en el
projecte i tots els beneficis que aquest generarà.

Cal recordar, que l’ACB valora la rendibilitat global, independentment de qui
s’emporta els beneficis o assumeix els costos d’aquest projecte. Per tant, temes com
els peatges o les tarifes no formen part de l’ACB.

Els principals beneficis i costos que es tindran en compte alhora de realitzar
l’anàlisi cost-benefici de les diferents alternatives sobre la carretera N-II són els
següents24:

 Reducció del nombre i/o gravetat dels accidents: Inclou tres tipus de costos
ocasionats pels accidents en l’àmbit del transport: els materials (que inclouen
els costos per danys i els costos administratius), els costos per ferit lleu o greu i
els costos per mort. = 1809 €/= 16.720 €/= 217.154 €/= 1.661.294 €/
On:
CMV: Cost material vehicle danyat
CFLL: Cost ferit lleu
CFG: Cost ferit greu
CM: Cost mort

 Costos d’inversió del projecte: Inclou les inversions necessàries per a portar a
terme els projectes de les diferents alternatives. En aquest cas, considerarem
una inversió per quilòmetre segons l’actuació de:= 2 ∗ 2 = 4,68
On:
CIPD: Cost inversió projecte desdoblament
dvp2c: Multiplicador de cost per terreny ondulat i actuació de desdoblament a
via preferent de doble calçada = 2,34

Per altra banda, es consideren els següents costos d’inversió per executar les
obres de finalització de l’enllaç de Figueres nord i del nou enllaç de Medinyà -
Vilademuls: = 6= 20

24 S'agafen els valors de referència de la "Guia per a l'avaluació de projectes de transport" de l'any 2010
del Gabinet d'Estudis Econòmics.
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 Variació en els costos de manteniment: Són les inversions que permeten
conservar plenament la capacitat tècnica de la carretera en el temps. És a dir,
el cost dels recursos necessaris per a mantenir la qualitat de la nova
infraestructura al llarg de la seva vida útil (en aquest cas considerarem 20
anys). = 1% ó= 5% ó 10
On:
CMO: Cost manteniment ordinari
CME: Cost manteniment extraordinari

 Valor del temps de viatge: Es refereix al cost del temps invertit en el
desplaçament de les persones. Així doncs, qualsevol projecte que generi
millores d’accessibilitat o eviti colls d’ampolla a la xarxa de transport generarà
beneficis socioeconòmics en forma d’estalvi de temps de viatge.
No projectarem al futur un increment del seu valor ja que es consideren
constants en el temps tots els costos i beneficis de l’anàlisi.
Es considerarà un valor mitjà de 1,30 ocupants per vehicle lleuger ja que no
s'ha realitzat cap enquesta i aquest és el valor de referència segons la "Guia
per a l'avaluació de projectes de transport".= 11 €· 25
On:
CVT: Cost valor del temps

 Valor dels estalvis de temps de les mercaderies: Es refereix al cost del temps
del transport de les mercaderies. = 25,4 €· ó
On:
CVTM: Cost valor del temps mercaderies

Finalment, s’ha de tenir en compte, que els beneficis i els costos que genera o
ocasiona un projecte durant la seva vida útil es produeixen en diferents moments
(anys) i, per tant, no poden ser agregats de manera simple, ja que els diferents agents
donen una valoració més elevada al consum present que al consum futur. Per a
establir el total dels diferents costos i beneficis de manera correcta cal doncs fer una
homogeneïtzació prèvia d’aquests valors, actualitzant al present el flux d’ingressos i
costos que es generaran en cada un dels períodes futurs.

Això es fa mitjançant l’aplicació d’una taxa de descompte positiva (que
disminueix la importància del flux net de beneficis segons ens allunyem en el temps).
En els ACB que es realitzaran de cada alternativa es prendrà una taxa de descompte
del 6%.

25 Aquesta carretera es troba lleugerament congestionada, té un nivell de servei D, segons la "Guia per a
l'avaluació de projectes de transport" si la carretera està congestionada s'ha de multiplicar el valor del
temps per 1,5. En aquest cas, i com que no s'ha fet cap estudi per valorar el temps en carreteres amb
lleugera congestió, s'escull el valor mínim.
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4.6. Interpretació dels resultats i criteris de decisió

Un cop obtinguts els fluxos de costos i beneficis agregats, cal valorar la
rendibilitat d’aquests projectes, mesurats en termes de beneficis nets per a la societat.
Per tal de poder veure el pes relatiu global dels beneficis i costos del projecte, cal
recórrer a fórmules que recullin la diferent valoració que tenen en funció de quan es
produeixen, o sigui, que els passin a valors d’un any determinat utilitzant una taxa de
descompte adient.

El Valor Actual Net (VAN) permet establir el valor d’un determinat efecte en un
any concret aplicant la taxa de descompte social, que reflecteix com la societat està
disposada a renunciar a un cert benestar avui per a gaudir-ne més en el futur
(adaptant-ho a una variació anual per a facilitar el càlcul). S’aplicarà globalment a tots
els efectes del projecte per tal d’obtenir una xifra que indica quin és el seu impacte
total sobre el benestar general.

Aquest VAN global sintetitza en una sola xifra en unitats monetàries el valor
socioeconòmic del projecte i permet comparar-lo amb altres alternatives.

= (1 + ) − (1 + )
On:

Bt: Beneficis del projecte al període t

Ct: Costos del projecte al període t

r: Taxa de descompte

n: nombre d’anys per als quals es realitza l’anàlisi

Una altre criteri d’inversió és la Taxa Interna de Rendibilitat (TIR), el qual
equival a la taxa de descompte que fa que el VAN total del projecte sigui nul. En altres
paraules, aquest indicador dóna la rendibilitat social que s’obtindria si es realitzés el
projecte.

4.6.1. Desdoblament trams perillosos N-II

Així doncs, els resultats de l’ACB per un període de 30 anys (considerant l’any
1999 com el zero), on només s’ha tingut en compte els beneficis de la reducció
d’accidents i el cost del projecte de desdoblament de cada tram és:= −17,42= −2,43= 17,67= 5,68= −1,85
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Els resultats de la TIR de cada tram són els següents:= −1,1%= 4,55%= 13,52%= 7,82%= 5,5%
Per tant, els resultats de l’ACB en aquests trams de carretera més perillosos

són positius exceptuant-ne un. Només en el primer tram la TIR del projecte és
negativa, això vol dir que la rendibilitat és negativa i que aquesta inversió no produiria
cap benefici social. Així doncs, en aquest primer tram no es produeix una accidentalitat
prou elevada i per tant no el considerem un tram de concentració d'accidents.
Respecte als altres trams tots tenen una rendibilitat social positiva, però només els
trams 3 i 4 tenen una rendibilitat prou elevada perquè el resultat del VAN sigui positiu.
En els trams 2 i 5 la rendibilitat no supera la taxa de descompte del 0,06% i per això el
VAN de la inversió és negatiu.

Sabem, però, que aquesta alternativa és inviable pel efectes d’embotellament i
congestió que es produirien abans i després d’aquests trams.

Ara bé, els resultats dels trams 3 i 4 són molt sorprenents ja que els únics
beneficis tinguts en compte a l’anàlisi són els produïts per la reducció de l’accidentalitat
donada pel desdoblament de la carretera. Aquests resultats qüestionen la valoració
econòmica de l’accidentalitat. Realment està ben valorat econòmicament el cost d’un
mort, ferit greu o ferit lleu si el projecte de desdoblament en aquests dos trams de
carretera d’alta accidentalitat és rendible? Perquè si la resposta és si, perquè no s’ha
fet? o la realitat és que l’estalvi econòmic d’un mort, ferit greu o ferit lleu no és tan
elevat com s’està valorant? Veiem el següent anàlisi de sensibilitat dels diferents
trams26:

Gràfica 4.4. TIR trams perillosos segons variació cost accidentalitat
Font: Elaboració pròpia

26 No s'inclou el primer tram que s'ha vist que no té una elevada accidentalitat.
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Per tant, incrementant i disminuint la valoració econòmica de morts, ferits
greus, ferits lleus i costos materials danys vehicles entre un -20% i un 20% es pot
concloure que:

 El tram 3 és molt perillós (sempre és rendible econòmicament) i és força greu
que no s'hagin aplicat mesures correctores.

 En cas que es considerés un increment del 20% en la valoració dels costos
dels morts, ferits greus, ferits lleus i danys materials vehicles, tots els trams
haurien estat rendibles econòmicament.

4.6.2. Desdoblament sencer carretera N-II

La rendibilitat social del desdoblament de la carretera N-II a l’any 1999 pel
pròxims 30 anys hauria estat del: = 9,98%

És a dir, superior a la taxa d’actualització del 6% utilitzada per calcular el VAN
que per tant obté resultats positius. = 200,44

El motiu principal d'haver considerat aquesta alternativa és que es redueix molt
l'accidentalitat i s'actua a la via sencera. No obstant, en aquest anàlisi, el principal
benefici que s'obté és l'estalvi de temps dels usuaris de la carretera, que representa un
56% dels beneficis27. Els beneficis restants són l'estalvi en morts, ferits greus, ferits
lleus i danys materials dels vehicles.

No obstant, no s’han tingut en compte els costos ambientals d’aquest
desdoblament, com serien:

 Contaminació.
 Efectes sobre el canvi climàtic.
 Efectes sobre el paisatge i ocupació del territori.

En cas d'haver considerat aquest costos, la rendibilitat de la inversió hauria
disminuït considerablement. Per tant, la problemàtica social generada per la demanda
d’aquesta inversió, influenciada en bona part pel ressò que generen els accidents de
trànsit, no ha estat prou ben tractada i explicada.

4.6.3. Desdoblament Maçanet de La Selva – Caldes de Malavella i traspàs
tràfic pesant Girona sud – La Jonquera

La rendibilitat social d’aquesta alternativa sense tenir en compte la
transferència econòmica que es produeix entre agents seria de:= 26,80%
27 Resultat obtingut mitjançant la taula de l'ACB del desdoblament sencer de la carretera de l'annex
7.4.6
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Obtenint doncs un VAN positiu igual a:= 176,06
Cal tenir en compte però, que aquests resultats es reduirien una mica si es

tingués en compte els costos ambientals. Tot i això, al ser pràcticament només una
mesura de gestió del trànsit, aquest cost no seria massa important.

No obstant, degut a la rellevància econòmica que implica la subvenció de part
del peatge de l’autopista als vehicles pesants, és necessari considerar-la a l’anàlisi
cost-benefici. Així doncs, en cas que l’administració pública subvencionés aquest
peatge en un 60,77%, s’obtindria una rendibilitat social igual a la taxa de descompte
considerada del 6%. Cal destacar la importància econòmica d’aquest concepte, ja que
la seva variació altera de forma determinant la TIR del projecte:

Gràfica 4.5. TIR segons % de subvenció al peatge del tràfic pesant
Font: Elaboració pròpia

Per altra banda, simplement per poder comparar, s’ha calculat la TIR dels
desdoblament sencer de la carretera N-II per aquest mateix període d’anàlisi. El seu
resultat és igual a 8,88%. Ara bé, no s’han tingut en compte els costos ambientals,
com en el cas anterior.

Així doncs, en cas que es subvencionés el 50% del peatge, una proposta més
que acceptable pels vehicles pesants, la TIR seria del 10,16%28. Així doncs s'obté una
rendibilitat econòmica bona amb una inversió inicial no massa elevada.

28 Tot i tenir en compte la transferència econòmica de la subvenció del peatge que usualment no
s’inclou en un anàlisi del tipus cost-benefici
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En cas que no es valori el cost de la subvenció del peatge, la rendibilitat de la
inversió és molt bona i per tant, es pot concloure que aquesta seria la millor solució a
adoptar en tots els sentits.

Finalment, s’analitzen en el següent gràfic els fluxos monetaris totals dels grans
capítols de l’anàlisi cost-benefici:

Gràfica 4.6. Fluxos monetaris ACB
Font: Elaboració pròpia

S’observa doncs la importància de la transferència econòmica de la subvenció
del peatge i l’efecte sobre la reducció de morts d’aquesta alternativa.
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5. CONCLUSIONS

L'esquema del corredor d'infraestructures per carretera que disminueix més els
esforços econòmics i té menys ocupació territorial és el proposat per CILMA (Conjunt
d'Iniciatives Locals pel Medi Ambient de les Comarques de Girona). La principal
característica d'aquest esquema és la compactació en un únic corredor coincident amb
el traçat de l’AP-7, amb 4 carrils per sentit de circulació (4+4), lliure de peatge pel tràfic
pesant i pel trànsit de mobilitat obligada. La carretera N-II esdevindria una via d’ús
local i turístic adaptada a un sentit per carril de circulació més un carril de reforç per a
trànsit lent (1+1+1). Així s'evita, tal com passaria amb el desdoblament de la carretera
N-II, el col·lapse del que seria la nova autovia A-2. Principalment perquè aquesta
infraestructura hauria d’absorbir de franc, amb només 2+2 carrils lliures de peatge, el
trànsit de llarg recorregut pesant i lleuger.

La gestió i explotació del nou tercer carril de la xarxa ferroviària de mercaderia i
la millora d'aquesta infraestructura en els propers anys (en la mesura possible segons
els estàndards FERRMED) reduirà el tràfic de vehicles pesants de llarga distància per
les carreteres de la província de Girona. Per tant, l'aplicació d'una mesura provisional a
la carretera N-II com pot ser el traspàs de vehicles pesants a l'autopista AP-7 és una
decisió planificada correctament segons el model ferroviari que es vol implantar des de
l'associació europea FERRMED.

En els últims anys29 el risc de patir un accident amb MiFG a la carretera N-II ha
estat baix - moderat, segons l'anàlisi realitzat de les dades obtingudes del EuroRap i el
Ministeri de Foment. Però aquest any 2013 s'ha creat una gran alarma social entorn de
la gran perillositat de la carretera N-II que és una mica desmesurada30. Així doncs,
seria necessari explicar a la població mitjançant dades i comparacions amb altres
carreteres quina és la situació real d'aquesta carretera.

L'accidentalitat (amb MiFG) actual de la carretera N-II, en comparació amb la
que tenia fa 10 anys, ha disminuït un 27%. La disminució de l'accidentalitat a la xarxa
viària de la província de Girona s'ha apropat al 50%. Per tant, aquestes xifres indiquen
que s'ha solucionat en gran part l'accidentalitat de la carretera N-II però que encara
falta aplicar més mesures per assolir els resultats mitjans de tot Catalunya.

Segons el Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC, 2006),
actualment, l’explotació en règim de concessió amb model de peatge directe és  un
model de tarifes establertes exclusivament per raons financeres i no pas com a
instruments de gestió del trànsit. Això provoca ineficiències en l’optimització de la
xarxa viària i per això està analitzant el sistema de peatges i la seva possible evolució.
Per altra banda, a diversos països d'Europa està implantada o s'està estudiant
l'aplicació d'una taxa que gravi la circulació dels vehicles pesants per la xarxa
Transeuropea. Els ingressos procedents d'aquest peatge servirien per beneficiar i
optimitzar el sistema de transports. Així doncs, no és tan greu l'aplicació d'un peatge al

29 2009,2010 i 2011
30 Tot i això, els anys anteriors (2005, 2006, 2007 i 2008) l'índex de risc de la carretera havia estat
moderat - alt.
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tràfic pesant per l'ús de les infraestructures. Ajuda a reduir la congestió, la
contaminació mediambiental i optimitza les operacions de transport.

El 39% d’operacions de transport intermunicipal són en intervals de distància
recorreguda inferiors a 20 km i, per tant, aquests són els únics vehicles pesants que
podrien circular per la carretera N-II.

Aproximadament, 2985 vehicles pesants de tràfic de llarg recorregut, utilitzen la
carretera N-II per desplaçar-se per les comarques de Girona enlloc de fer-ho per
l'autopista AP-7. Això és degut al model erroni viari que existeix a Espanya i a que la
carretera té unes característiques físiques massa atractives pel tràfic pesant.

És molt important planificar bé les infraestructures i les mesures de gestió
sobre aquestes perquè es compleixin les seves funcions i objectius. Per exemple, en el
desdoblament sencer de la carretera N-II, tot i aconseguir reduir molt l'accidentalitat de
la via, el principal benefici que s'obté és l'estalvi de temps dels usuaris. Per altra
banda, hi ha trams perillosos de la carretera que si s'estudiessin i s'hi apliquessin
mesures, s'aconseguiria reduir la seva accidentalitat i la de tota la carretera, tan sols
actuant sobre uns pocs quilòmetres. Finalment, no fa falta realitzar grans inversions
per grans infraestructures si es gestiona correctament el trànsit, com seria el cas del
traspàs de vehicles pesants de la carretera N-II a l'autopista AP-7.
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http://especiales.abc.es/crisis-economica/
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7. ANNEX

7.1.Història de la carretera N-II

L’any 2003 es va crear un instrument de divulgació i recerca científica de la
Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), filial de l’Institut d’Estudis
Catalans. Aquest portal web rep el nom de “Territori – Observatori de projectes i
debats territorials de Catalunya” a través del qual la població pot conèixer amb rigor i
objectivitat els plans i els projectes que defineixen el futur del territori i el debat públic
sobre el model territorial. La seva base documental és de més de 1500 articles
d’elaboració pròpia que corresponen a prop d’un miler de projectes i debats territorials
desenvolupats a Catalunya entre els anys 2003 i 2012. Els criteris per a la selecció
d’articles són la rellevància física, social, tècnica, sectorial o local.

Des de l’any 2003, i fins l’any passat, la N-II al seu pas per les comarques
gironines ha sigut un tema de gran rellevància a cadascun dels anuaris que ha realitzat
cada any la SCOT. Repassem cronològicament doncs que ha anat succeint cada any:

 El 2003: Aquest any el desdoblament de la N-II i l’ampliació de l’autopista AP-7
va ser un dels principals temes de debat i la infraestructura més demandada
degut a les elevades intensitats de trànsit que ha de suportar la xarxa viària,
moltes vegades perquè absorbien el trànsit de llarg recorregut entre el llevant
peninsular i Europa i també el tràfic pesant. L’any 2001, la intensitat mitjana
diària (IMD) de la N-II ja superava els 15.000 vehicles diàries, per tant, segons
el criteri del Pla de carreteres (elaborat pel Departament de Política  Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat, DPTOP, l’any 1985 i revisat el 1995), ja hi
havia motiu per proposar el desdoblament de la carretera.
La Comissió de Seguiment de la Diputació de Girona va elaborar un manifest,
subscrit per 52 associacions, per reclamar el projecte de desdoblament de la N-
II, necessari per al desenvolupament social i econòmic de la zona i també del
conjunt del territori espanyol, ja que el document posava èmfasi en el paper de
la N-II com a porta d’entrada i sortida a Europa.
Per altra banda, la Cambra de Comerç de Girona va presentar un informe que
concloïa que el model econòmic gironí havia tocat sostre i que calia un canvi
d’enfocament urgent, denunciava les deficiències d’infraestructures i la manca
d’inversió dels darrers anys. Referint-se a les infraestructures, l’objectiu de
l’informe era aconseguir “un model de creixement més sostenible i menys
depredador del medi” i per a assolir-ho era indispensable i urgent millorar la
dotació i l’ús de les infraestructures existents.
Al final de l’any, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, la Cambra
de Comerç de Girona i diverses organitzacions empresarials i turístiques de
Girona i de la Costa Brava van reclamar el desdoblament de la N-II. (JIMÉNEZFERNÁNDEZ, 2003)

 El 2004: El ministeri de Foment va presentar un estudi informatiu del
desdoblament de la N-II entre Girona i la Frontera francesa. Els aspectes més
rellevants de la proposta van ser desviar l’A-2 per una AP-7 ampliada entre
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Girona nord i Girona sud, per l’oest de la ciutat, ja que l’ampliació de la variant
actual que rodeja la ciutat de Girona per l’est, per la vall de Sant Daniel,
resultava més complicada i tenia un cost superior. A més a més, comportava
un impacte ambiental i paisatgístic major per la seva proximitat al PEIN (Pla
d’espais d’interès natural) de les Gavarres.
Les institucions i partits gironins van demanar que el tram de l’AP-7 ampliat fos
més llarg, des del terme de Fornells de la Selva fins a la zona de Medinyà nord.
Des de l’ajuntament de Girona (PSC) es suggeria la gratuïtat i l’ampliació de
l’AP-7 fins a la frontera francesa per concentrar-hi els trajectes de llarg
recorregut i per poder deixar l’A-2 com a via d’ús intercomarcal.
Llavors també es proposava concentrar l’A-2, l’A-26 (la variant nord de l’eix
pirinenc) i les línies de ferrocarril en un corredor únic per l’oest de la ciutat de
Figueres i no desdoblar l’actual variant que passa per l’est de la ciutat i deixar-
la com a via secundària d’enllaç amb la carretera de Roses.
Els alcaldes de l’Alt Empordà van proposar separar el corredor ferroviari del
viari i concentrar l’AP-7, l’A-2 i l’A-26 en una sola via de quatre carrils, també
per l’oest de la capital comarcal i gratuïta entre les sortides de Figueres nord i
Figueres sud.
Aquell any es van adjudicar les obra per a desdoblar els trams de l’A-2 de 4,4
km entre Fornells de la Selva i l’aeroport de Girona (pressupostat en uns 17
milions d’euros) i de 3,94 km entre l’aeroport de Girona i Caldes de Malavella
(pressupostat per 17,88 milions d’euros).
El pressupost del Ministeri de Foment del mateix any preveia també la redacció
del projecte de desdoblament del tram de Maçanet de la Selva a Caldes de
Malavella.
El Maig de 2004 es va produir un incident a l’AP-7 que no es va solucionar fins
al setembre del mateix any que va produir congestions a la N-II. Això va
provocar que tornessin les reivindicacions de diverses associacions. (RUBERTTAYÀ, 2004)

 El 2005: La concessionària Abertis que gestiona l’AP-7 arriba a un acord amb
el Ministeri de Foment que compta amb el suport del Ministeri d’Economia i
Hisenda i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a
l’ampliació a tres carrils de l’autopista. Per altra banda, la Comissió de Foment
del Congrés dels Diputats va aprovar anteriorment una proposició que instava a
l’Estat a desprogramar l’ampliació a quatre carrils de l’AP-7 i programar-ne
només tres a fi de no afectar les zones urbanes consolidades.
Es comencen els treballs previs al desdoblament de l’A-2 adjudicats l’any
anterior. Els ajuntaments gironins de les poblacions afectades van reclamar a
Foment i al DPTOP l’alliberament del peatge de l’AP-7 entre l’Aeroport de
Girona i Girona sud mentre duressin les obres per evitar retencions a la via.
Es va presentar el Projecte llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2006.
Es preveia invertir uns 370 milions d’euros (un 20% menys que l’any anterior)
en la construcció d’infraestructures a les comarques gironines. Pel
desdoblament de la N-II tant sols es destinaven 13 milions d’euros, 7 menys
que el 2004 i les partides dels trams ja en obres disminuïen.
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La Cambra de Comerç de Barcelona va fer un estudi que considerava que hi
havia un retard de més de 20 anys en actuacions clau a Catalunya, entre les
quals incloïa el desdoblament de l’A-2 i on es xifrava en 5.800 milions el dèficit
acumulat entre 1991 i 2004 i reclamava per al 2006 un augment mínim de les
inversions estatals a Catalunya de 3.600 milions d’euros.
Tot seguit el DPTOP i el Ministeri de Foment van signar un conveni que
comprometia una inversió conjunta de 7.345 milions d’euros durant els set anys
següents i coordinava l’execució de les actuacions prioritàries en matèria
d’infraestructures a la xarxa viària catalana previstes pel PLA ESTRATÈGIC
D’INFRAESTRUCTURES I TRANSPORTS (PEIT) de Foment i el PLA
D’INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT (PIT) de Catalunya. Pel que fa a
l’A-2, Foment preveia que es destinés 351 milions d’euros al tram Girona –
França i 60 al tram Tordera – Maçanet de la Selva. No obstant, aquest últim
tram encara estava pendent de resolució final pel que fa al traçat i no estava
inclòs en aquest conveni; respecte al desdoblament de l’A-2 a l’altura de
Figueres, encara estava pendent de la declaració d’impacte ambiental.(RUBERT TAYÀ, 2005)

 El 2006: El ministeri de Foment i Acesa (concessionària d’autopistes de la
corporació Abertis) van signar un conveni per ampliar a tres carrils l’autopista
AP-7 segons l’acord a que s’havia arribat l’any anterior. La causa principal és
l’alt trànsit registrat a la via ràpida i les nombroses reivindicacions realitzades
per diverses entitats públiques i privades de la zona. A més, l’acord preveia
l’ampliació a quatre carrils a la circumval·lació de Girona, opció a la qual s’hi
oposava l’Ajuntament de Salt (municipi enganxat a l’oest de Girona), la
plataforma Salvem Sarrià, l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) i la
Plataforma en Defensa de les Hortes i Ribes del Ter, a fi d’evitar l’impacte
ambiental i l’afectació a les edificacions que hi havia a la zona. A més a més,
es reforçava l’opció, tant des del Ministeri com des del DPTOP, de fer passar el
desdoblament de la N-II entre Fornells de la Selva i Medinyà per  l’AP-7.
La Diputació de Girona va presentar un estudi en el que assenyalava vint-i-tres
punts conflictius on les diferents Infraestructures del territori (A-2, AP-7 i TGV)
s’havien assentat sobre el territori formant barreres que impedien el pas de la
fauna. Això es traduïa en la manca de passadissos que garantissin la
preservació de la biodiversitat del territori.
El Ministeri de Foment va licitar la redacció del projecte del desdoblament del
tram de 8,5 km entre Maçanet de la Selva i Tordera per 2,5 milions d’euros
però no es va concretar quin traçat es tiraria endavant. En aquest tram de la
Selva Marítima hi ha desacord segons quin ha de ser el traçat de l’A-2, si s’ha
de mantenir l’actual o s’ha de desviar pel sud.
Per altra banda, el Ministeri de Foment també va licitar el desdoblament de la
N-II, amb una dotació de 26,9 milions d’euros, al tram de Caldes de Malavella a
Sils. (JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 2006) (URGELL VIDAL, 2006)

 El 2007: A finals d’any es va inaugurar el que és l’únic tram desdoblat de la N-II
fins avui en dia. Va ser el tram de 8 km entre Fornells de la Selva i Caldes de
Malavella. Pel que fa als altres trams, aquests restaven molt endarrerits,
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sobretot el de la zona de l’Alt Empordà, que estava en fase d’estudi i encara no
hi havia cap tipus de calendari pel seu desdoblament (preocupava molt el seu
estudi d’impacte ambiental).

Figura 7.1. Estat a finals del 2007 de la N-II al sud de Girona
Font: Anuari territorial de Catalunya

Per altra banda, en el tram de la Selva Marítima continuava la polèmica, on el
Ministeri de Foment encara havia de decidir quin municipi afectaria, a Tordera o
a Blanes (l’opció sud).
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Es van iniciar les obres de desdoblament en el tram entre Caldes de Malavella i
Sils, no obstant, el tram entre Sils i Maçanet de la Selva encara restava encallat
ja que es va haver de refer el projecte.
La presentació dels Pressupostos generals de l’Estat pel proper any va
disgustar els polítics de Catalunya ja que el tram gironí de la N-II va rebre una
partida molt petita.
El partit de CiU va proposar al Parlament de Catalunya de compactar els
traçats de la nova A-2 i l’AP-7 entre Medinyà i Figueres, per tal de reduir
l’impacte ambiental i evitar la fragmentació social. Aquesta opció estava
recollida al Pla Director Territorial de l’Empordà del 2006 i tenia el suport de
bona part dels municipis afectats. Fins i tot, els municipis implicats, a través de
CILMA, van presentar una proposta per tal que ambdues infraestructures es
fusionessin en una des de Medinyà fins a Pont de Molins – Figueres nord amb
quatre carrils per sentit i que fos gratuït per als moviments interns de vehicles.(JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 2007) (URGELL VIDAL & MAURI MUNTADAS, 2007)

 El 2008: La carretera N-II (que hauria de ser l’autovia A-2) i l’autopista AP-7,
principals eixos de comunicació de titularitat estatal a les Comarques
Gironines, van seguir essent motiu de polèmica a la demarcació. La lentitud en
l’execució d’unes obres que esperen des de fa anys, el desacord en diverses
actuacions i la paralització d’alguns treballs van causar malestar entre els
afectats. Jordi Xuclà, diputat de CiU, va denunciar reiteradament al Parlament
espanyol la lentitud de les obres, si es comparaven amb altres infraestructures
de l’Estat, i que la via s’havia convertit en obsoleta i d’alta sinistralitat.
El tram de Caldes de Malavella a Sils estava en obres.
Es van iniciar les obres de desdoblament entre Sils i Maçanet de la Selva, un
tram de 4,7 km, adjudicades per un valor de 23,3 milions d’euros amb dos anys
de retard, ja que els negociacions entre el Ministeri de Foment i els pobles
afectats ho van endarrerir. No obstant, a finals d’any les obres es van paralitzar
a causa d’una desviació del pressupost que va provocar que l’adjudicatària
Copcisa ho abandonés a mitges.
Es van adjudicar els últims trams de l’Empordà que quedaven pendents
(Medinyà - Orriols, Orriols – Garrigàs i Pont de Molins – Agullana).
Es van realitzar campanyes en contra de les ampliacions de l’autopista AP-7 al
seu pas per Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilafant. La Cambra de
Comerç de Girona també va presentar al·legacions contra els nous projectes
d’enllaços de l’AP-7 a Medinyà i a Aiguaviva - Fornells de la Selva. (TERRADASBOSCÀ, 2008)

 El 2009: El desdoblament de la N-II a les comarques gironines no va avançar
gens al llarg d’aquell any. Per una banda, es van aturar les obres en l’únic tram
amb treballs en curs, el de Caldes de Malavella a Sils, i per l’altra, no es van
reiniciar les obres del tram que va de Sils a Maçanet de la Selva. Tot i així, es
va definir el traçat final d’un dels trams més polèmics, el que va de Maçanet de
la Selva a Tordera.
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Figura 7.2. Estat a finals del 2009 de la N-II al sud de Girona
Font: Anuari territorial de Catalunya

El projecte del tram de 8,5 km de la Selva Marítima es va aprovar amb un
pressupost que va superar els 260 milions d’euros, però el Ministeri de Foment
va anunciar que les obres no començarien fins a inicis de 2011. Per altra
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banda, el Ministeri de Foment va modificar el traçat de l’opció sud-est i el
municipi de Blanes va acceptar la proposta.
La construcció del tercer carril de l’AP-7 va avançar ràpidament i es preveia
que s’inauguraria al llarg del primer semestre del 2010 el tram entre Maçanet i
Fornells de la Selva. Per altra banda, es va licitar a finals d’any l’ampliació a la
zona de Girona.
La presentació dels pressupostos generals de l’Estat va confirmar l’allargament
d’alguns dels terminis fixats com el del tram de Maçanet de la Selva a Tordera
en què en aquell any tan sols es van destinar 100.000 euros. També es va
endarrerir el projecte d’execució del tram de Medinyà a Orriols per a finals del
2011. Es van augmentar les partides dels trams d’obres parats entre Caldes de
Malavella - Sils - Maçanet de la Selva. Finalment, es van destinar 300.000
euros per continuar la redacció dels tres projectes constructius en curs: Orriols
- Garrigàs, Garrigàs - Pont de Molins i Pont de Molins – Agullana.
Acesa va adjudicar les obres per construir el tercer carril de l’AP-7 entre
Vilademuls i La Jonquera, dividint el projecte en dos trams, separats per l’enllaç
de Figueres sud, per un cost de 45,3 i 51,5 milions d’euros. D’aquesta manera,
es va descartar l’opció de compactar l’A-2 amb una autopista ampliada de 4
carrils. A més a més, el Ministeri de Foment va adjudicar el projecte constructiu
de l’A-2 entre Garrigàs i Pont de Molins, en què el traçat de la nova autovia
passaria per l’oest de Vilafant, que també serviria com a variant de la futura A-
26 entre Besalú i Llançà. (URGELL VIDAL, 2009)

 El 2010: El desdoblament de la N-II al sud de Girona va seguir aturat tot i la
seva inclusió als pressupostos de l’estat que s’aprovaren l’anterior any i que el
Ministeri de Foment va anunciar que formaria part d’un pla extraordinari
d’infraestructures amb finançament mixt. No obstant, el Ministeri de Foment va
iniciar uns treballs provisionals per augmentar la seguretat dels dos trams amb
les obres aturades. Si ens remuntem al passat, el desembre de 1983 el
Ministre de Foment va anunciar la licitació dels primers trams del desdoblament
de la N-II entre Tordera i Girona, avui en dia encara no s’han desdoblat i tan
sols es va acabar l’any 2007 el tram entre Fornells de la Selva i Caldes de
Malavella que va començar el 2005.
Es van començar els treballs de desbrossament previs a les obres de
desdoblament del tram entre Medinyà i Orriols, al nord de Girona, tot i que va
quedar aturat posteriorment arran de la retallada d’infraestructures que va
realitzar el Govern de l’Estat.
CiU va denunciar la manca de voluntat política per desdoblar la N-II al seu pas
per Girona.
Es va anunciar l’adjudicació de l’ampliació de l’autopista AP-7 al seu pas per
Girona (quart carril en aquesta zona). Així doncs, per un cost global de 90
milions d’euros es van adjudicar els trams de Fornells de la Selva - Sarrià de
Ter – Vilademuls. Es van començar les obres als trams de Maçanet de la Selva
- Fornells de la Selva i Vilademuls - La Jonquera. (URGELL VIDAL, 2010)

 El 2011: El desdoblament de la N-II a les comarques gironines va continuar
encallat durant el aquest any, mentrestant es van intensificar les protestes de la
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societat civil gironina que reclamava la represa dels tres trams que es van
aturar per motius econòmics (Medinyà - Orriols i Caldes de Malavella - Sils -
Maçanet de la Selva). Pel que fa a l’últim tram comprès entre Sils i Maçanet de
la Selva, es va publicar al BOE que seria necessari redactar de nou el projecte
constructiu abans de licitar les obres per tal de redefinir l’enllaç amb la C-35
(que comunica Maçanet de la Selva amb la Costa Brava central). El motiu
principal era reduir el seu cost i evitar incompatibilitats futures.
Per altra banda, no es van començar les obres de desdoblament de Maçanet
de la Selva a Tordera (8,9 km), tot i que estava licitat i adjudicat. No obstant, es
van estar redactant els projectes constructius dels diversos trams que van des
de Orriols a la frontera francesa (43km).
El nou govern del PP es va comprometre a executar l’A-2 malgrat la situació de
crisi i retallades pressupostàries.
Es va estar a punt d’inaugurar els vuit carrils de l’AP-7 a Girona al tram
comprès entre Fornells de la Selva i Medinyà (19,3 km) que passa per l’oest de
la ciutat. Però encara no s’havien començat les obres dels enllaços als extrems
del tram que permetran compartir la plataforma de l’AP-7 amb l’A-2. D’aquesta
manera, es va descartar ampliar la N-II a la vall de Sant Daniel, que fa la funció
de variant est de Girona i així es va evitar l’impacte ambiental i paisatgístic
sobre aquest territori del massís de les Gavarres.
Finalment, el diputat del PP per Girona, Enric Millo, va assegurar que el nou
Govern espanyol apostaria pel desdoblament de la N-II a les comarques
gironines malgrat la difícil situació econòmica. Per altra banda, el conseller de
Territori i Sostenibilitat, Lluís Recorder, va lamentar que durant l’etapa anterior,
l’executiu espanyol hagués aturat l’A-2 a Girona mentre desdoblava diversos
trams de l’A-66 entre Gijón i Sevilla, també coneguda com a Ruta de la Plata,
malgrat tenir IMD inferiors als 5.000 vehicles diaris. (MOISÈS, 2011)

 El 2012: Es va acabar l’ampliació del 4rt carril de l’AP-7 entre Fornells de la
Selva i Medinyà. A més a més, es van iniciar les obres de l’enllaç a Fornells de
la Selva, que van avançar a bon ritme, que comunica amb el tram en servei de
l’A-2 que va de Fornells de la Selva a Caldes de Malavella. No obstant, l’enllaç
de Medinyà no disposava encara del projecte ja que encara no s’havia
desdoblat la N-II en aquest tram. Tot i això, es van començar les obres d’un
nou enllaç entre Girona nord i Girona sud.
Per últim, a finals d’any, es van reprendre les obres de desdoblament de la N-II
del tram comprès entre Caldes de Malavella i Sils, que s’havia aturat l’any 2009
degut a la fallida d’una de les constructores de la UTE. Queda pendent el tram
d’obres paralitzat entre Maçanet de la Selva i Sils.

Així doncs, després de recórrer la història de la N-II des de l’any 2003 fins
l’actualitat, podem concloure que és una via de comunicació amb una gran
problemàtica social, on el seu desdoblament fa anys que es demana i fa anys que
s’anuncia des del govern espanyol. Tot i això, en l’actualitat tan sols s’ha desdoblat un
tram de 8 quilòmetres entre Fornells de la Selva i Caldes de Malavella i s’han deixat
aturades les obres que van començar en tres trams.
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7.2.Càlcul de les velocitats de flux lliure

7.2.1. A l’autovia A-2

Segons la metodologia del Highway Capacity Manual 2000, la velocitat de flux
lliure (FFS) es calcula amb la següent fórmula:= − − − −
On:

BFFS = Velocitat de projecte (km/h).

fLW = Factor d’ajust segons l’amplada dels carrils (Taula 23-4).

fLC = Factor d’ajust segons la distància als obstacles laterals (Taula 23-5).

fN = Factor d’ajust segons el nombre de carrils per calçada (Taula 23-6), si es tracta
d’una autopista rural s’ha de considerar fN = 0.

fID = Factor d’ajust segons el nombre d’enllaços per quilòmetre (Taula 23-7).
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Per tant: = − − − − = 120 − 1 − 0 − 0 − 0 = 119
7.2.2. A la carretera N-II

Segons la metodologia del Highway Capacity Manual 2000, la velocitat promig
de viatge (VPV) es calcula amb la següent fórmula:= − 0,00776 −
On:

VFL = Velocitat de flux lliure (velocitat mitjana per un flux quan els volums són inferiors
a 200 vehicles/hora).

fNP = Ajust pel percentatge de zones de no sobrepas.

vp = Taxa de flux equivalent en automòbils pel període de 15 minuts.

Per mesurar la velocitat de flux lliure, quan no es disposen de dades de camp
suficients, s’utilitza la següent estimació indirecta:= − −
On:

VBFL = Velocitat base de flux lliure, que per una carretera nacional és de 100 km/h.
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fLS = Ajust per ample de carril i ample de coronament (Taula 9.9).

fA = Ajust per la densitat de punts d’accés (Taula 9.10).

*Es consideren un ample de carril de 3,5 m (1 peu = 0,3048 m) i un ample de voral superior a 6 peus
(2,5m).

*Es consideren dos punts d’accés per milla (1,61 km) resultant un factor igual a 1.

Per tant: = − − = 100 − 0,4 − 1 = 98,6 /
Aleshores, per calcular vP, la taxa de flux equivalent en automòbils per un

període de 15 minuts, utilitzem la següent fórmula:

= 24· ·
On:

IMD = Intensitat mitjana diària de vehicles (segons tram de carretera).

FHP = Factor hora punta.
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fG = Factor d’ajust de pendent (Taula 9.7).

fHV = Factor d’ajust per presència de vehicles pesats.

Per poder calcular aquest últim factor s’utilitza la següent fórmula:

= 11 + · ( − 1) + · ( − 1)
On:

PT = Tant per cent de vehicles pesants (segons tram de carretera).

ET = Equivalent en automòbils per camions (Taula 9.5).

PR = Tant per cent de vehicles lleugers (segons tram de carretera).

ER = Equivalent en automòbils per vehicles lleugers (Taula 9.5).

*En qualsevol tram es produeix el mateix cas.

Finalment, gràcies al valor obtingut vp i tenint en compte el percentatge en què no es
poden fer avançaments (es considera un 80%) i la IMH (intensitat mitjana horària de
cada tram de carretera), es pot calcular el factor fNP amb la següent taula:
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Per tant, obtenim les següents velocitat promig de viatge segons els diferents trams de
carretera:

VELOCITATS PROMIG DE VIATGE

Punt inici Punt final VPV
(km/h)

Enllaç C-32 Malgrat Inici Autovia 87,12
Inici variant Girona Final variant Girona 85,08
Final variant Girona Inici variant Figueres 88,04
Inici variant Figueres Final variant Figueres 88,52
Final variant Figueres Frontera Francesa 88,96

Mitjana carretera n-II: Enllaç C-32 Malgrat - Frontera Francesa 87,74
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7.3.Càlcul del nivell de servei

7.3.1. A la carretera N-II

Segons la metodologia del Highway Capacity Manual 2000, per calcular el
nivell de servei d’una carretera es necessita saber el valor del percentatge de temps
en seguir a un altre vehicles (PTSOV).

Primer de tot és necessari calcular la taxa de flux equivalent en automòbils pel
període de 15 minuts, vp.

Es pot observar el seu càlcul a l’apartat anterior 7.1.2.

Aleshores, els resultats obtinguts per cada tram de carretera són:

TAXA DE FLUX EQUIVALENT EN AUTOMÒBILS PEL PERÍODE DE 15 MINUTS
Punt inici Punt final Vp

Enllaç C-32 Malgrat Inici Autovia 1.294
Inici variant Girona Final variant Girona 1.608
Final variant Girona Inici variant Figueres 1.120
Inici variant Figueres Final variant Figueres 940
Final variant Figueres Frontera Francesa 1.063

Mitjana carretera n-II: Enllaç C-32 Malgrat - Frontera Francesa 1.179

Es considera que una secció està operat per sota de la seva capacitat si
aquesta és inferior a 3200. Per tant, a priori, cap tram de carretera es troba totalment
congestionada.

El següent pas és calcular el percentatge de temps base en què s’ocupa en
perseguir un altre vehicle (TBPSV):= 100 · (1 − , · )

Finalment, es calcula el percentatge de temps que s’ocupa en perseguir a un
altre vehicle (PTSOV): = + /

On:

fd/np = Ajust per l’efecte combinat de la distribució direccionada del trànsit i del
percentatge de zones de no avançament, sobre el percentatge de temps que s’ocupa
en seguir a un altre vehicle, sobre els trams de dos sentits (Taula 9.3).
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Per interpolació, i considerant una partició direccionada 50/50 i un “coeficient
de no rebase (avançament)” del 80%, s’obtenen els valors de l’ajust fd/np per cada tram.
Així doncs els resultats finals són:

NIVELL DE SERVEI

Punt inici Punt final PTSOV NIVELL DE
SERVEI

Enllaç C-32 Malgrat Inici Autovia 76 D
Inici variant Girona Final variant Girona 82 D
Final variant Girona Inici variant Figueres 73 D
Inici variant Figueres Final variant Figueres 69 C
Final variant Figueres Frontera Francesa 72 D

Mitjana carretera n-II: Enllaç C-32 Malgrat - Frontera Francesa 74 D

Per qualificar el nivell de servei s’ha considerat que és una carretera on
s’esperen retencions de tipus II on no s’és tant estricte. Així doncs, en aquesta
carretera es descriu un flux vehicular inestable, on les dues corrents de trànsit
oposades comencen a operar separadament a nivells de volum alts, en la mesura en
què la maniobres d’avançament es torna difícil.

7.3.2. A la carretera N-II després del traspàs de vehicles pesants

Als trams de la carretera N-II que es traspassarà part de la majoria de tràfic de
vehicles pesants a l’autopista AP-7 patiran una reducció de la IMD que comportarà una
millora del nivell de servei de la carretera.

Gràcies a aquesta mesura, s’aconsegueix millorar en un grau el nivell de servei
mitjà de la carretera, el qual passa a ser de tipus C. En aquest nivell de servei, es
descriuen increments de flux, el que provoca augments notables en la formació de
grups, mides i freqüència de zones de no avançament. Tot i que el flux vehicular és
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estable, és susceptible de congestionar-se degut als vehicles que realitzen maniobres
de tornada o a la circulació de vehicles lents.

NIVELL DE SERVEI
Punt inici Punt final NIVELL DE SERVEI

Inici variant Girona Final variant Girona D
Final variant Girona Inici variant Figueres C
Inici variant Figueres Final variant Figueres C
Final variant Figueres Frontera Francesa B

Mitjana carretera n-II: Inici variant de Girona - Frontera Francesa C

7.3.3. A l’autopista AP-7

Segons la metodologia del Highway Capacity Manual 2000, per calcular el
nivell de servei d’una autopista de 2 o més carrils per sentit i control total dels
accessos a la mateixa, és necessari realitzar una sèrie de passos.

Per començar, s’ha de calcular la velocitat de flux lliure (FFS) segons la
següent fórmula: = − − − −
On:

BFFS = Velocitat de projecte (km/h).

fLW = Factor d’ajust segons l’amplada dels carrils (Taula 23-4).

fLC = Factor d’ajust segons la distància als obstacles laterals (Taula 23-5).

fN = Factor d’ajust segons el nombre de carrils per calçada (Taula 23-6), si es tracta
d’una autopista rural s’ha de considerar fN = 0.

fID = Factor d’ajust segons el nombre d’enllaços per quilòmetre (Taula 23-7).
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Per tant: = − − − − = 120 − 0 − 0 − 0 − 0 = 120
La variable essencial que s’utilitza per descriure la qualitat del servei d’una

autopista és la densitat, que es defineix com el nombre de vehicles que ocupen un
tram de carril o carretera d’una unitat de longitud.

Així doncs, a continuació és necessari calcular vp, la intensitat punta equivalent
de vehicles lleugers, en vll/h:
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= · · ·
On:

V = Intensitat de projecte (IH30, en v/h).

La intensitat ha de ser només de la calçada a estudiar, que serà la que presenti
una intensitat més elevada tenint en compte el repartiment per sentits. Es pot estimar
el valor de V com un 12% de la IMD.

FHP = Factor hora punta, es considera igual a 1.

N = Nombre de carrils per calçada.

fp = Factor d’ajust segons l’experiència dels conductors.

Aquest factor pot prendre valors entre 0,85 i 1 en funció de si l’experiència dels
usuaris de la via és menor o major, respectivament. Si els conductors que circulen per
l’autopista ho fan habitualment considerarem un valor d’1. De totes maneres, degut a
la dificultat d’estimar aquest aspecte dels conductors, i per tal de no sobredimensionar
l’autopista, es considerarà sempre un valor d’1, tret de casos en què es pugui justificar
el contrari.

fHV = Factor d’ajust per presència de vehicles pesats.

Es defineix segons la següent expressió (es consideren només els vehicles
pesants):

= 11 + · ( − 1)

Finalment es calcula la densitat: =
On:

vp = intensitat punta equivalent de vehicles lleugers (obtinguda anteriorment).

S = Velocitat mitjana d’un vehicle lleuger (km/h).

Per determinar el valor de S cal fer la següent comprovació:

 Si vp < (3100 – 15·FFS) llavors S = FFS
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 Si (3100 – 15·FFS) ≤ vp ≤ (1800 + 5·FFS) llavors:

= − 128 · (23 − 1800) · + 15 − 310020 − 1300 ,
 vp ≥ (1800 + 5·FFS) llavors el nivell de servei és F.

Finalment es determina el nivell de servei (NdS) segons la taula:

Així doncs, s’obtenen els següents nivells de servei segons el tram d’autopista:

NIVELL DE SERVEI SENSE TRASPÀS DE VEHICLES PESANTS
Punt inici Punt final NIVELL DE SERVEI

França Sortida 1 - La Jonquera Nord B
Sortida 1 - La Jonquera Nord Sortida 2 - La Jonquera Sud A
Sortida 2 - La Jonquera Sud Sortida 3- Figueres Nord A

Sortida 3 - Figueres Nord Sortida 4 - Figueres Sud A
Sortida 4 - Figueres Sud Sortida 5 - Orriols A

Sortida 5 - Orriols Sortida 6 - Girona Nord A
Sortida 6 - Girona Nord Sortida 7 - Girona Sud A
Sortida 7 - Girona Sud Sortida 8 - Aeroport / Eix transversal A

Sortida 8 - Aeroport / Eix transversal Sortida 9 - Sils / Maçanet de la Selva A
Sortida  9 - Sils / Maçanet de la Selva Sortida 10 - Hostalric / Tordera B

Mitjana autopista AP-7 sense traspàs de vehicles pesants A

NIVELL DE SERVEI AMB TRASPÀS DE VEHICLES PESANTS

Punt inici Punt final NIVELL DE
SERVEI

Sortida 1 - La Jonquera Nord Sortida 2 - La Jonquera Sud A
Sortida 2 - La Jonquera Sud Sortida 3- Figueres Nord A

Sortida 3 - Figueres Nord Sortida 4 - Figueres Sud A
Sortida 4 - Figueres Sud Sortida 5 - Orriols B

Sortida 5 - Orriols Sortida 6 - Girona Nord B
Sortida 6 - Girona Nord Sortida 7 - Girona Sud B
Mitjana autopista AP-7 trams amb traspàs de vehicles pesants B

Per tant, abans del traspàs de vehicles pesants, el nivell de servei de l’autopista
AP-7 era A, el qual descriu operacions fonamentalment en règim lliure. La velocitat
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lliure preval en general com a velocitat operativa. Els vehicles circulen sense
pràcticament restricció alguna a la seva capacitat de maniobra dins la corrent
circulatòria.

Per altra banda, després del traspàs de vehicles pesants, el nivell de servei
passa a ser B, el qual també representa unes condicions raonables de flux lliures,
mantenint-se en general les velocitats al nivell de la velocitat lliure. La capacitat de
maniobra dins la corrent circulatòria queda només lleugerament restringida i el nivell
de comoditat general física i psicològica proporcionada als conductors és encara alt.
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7.4.Taules càlcul VAN i TIR  anàlisi cost-benefici

7.4.1. Desdoblament tram perillós 1 N-II
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7.4.2. Desdoblament tram perillós 2 N-II
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7.4.3. Desdoblament tram perillós 3 N-II
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7.4.4. Desdoblament tram perillós 4 N-II
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7.4.5. Desdoblament tram perillós 5 N-II
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7.4.6. Desdoblament  sencer carretera N-II
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7.4.7. Desdoblament Maçanet de La Selva – Caldes de Malavella i traspàs
tràfic pesant Girona sud – La Jonquera amb subvenció del peatge del
50%
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