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Els atractius turístics de la Costa Brava han estat la base del seu creixement i
desenvolupament econòmic en les últimes dècades. Aquest turisme però, ha provocat
també un augment de la demanda d’equipaments, ja que la població estacional en els
municipis costaners durant l’estiu és molt superior a la de l’hivern. Donat que gran part
del turisme prové de la regió de Barcelona, històricament s’han produït retencions de
transit durant aquestes èpoques de demanda turística en el corredor que connecta la
Costa Brava central amb l’autopista AP-7, l’anomenat eix Maçanet de la Selva-Platja
d’Aro.
Amb l’objectiu de millorar aquesta situació es van realitzar obres per tal d’ampliar la
capacitat d’aquest corredor. És evident que aquesta millora facilita el desplaçament
entre Barcelona i la Costa Brava, amb l’impuls que això suposa per al turisme
directament i per la construcció de forma indirecta a causa de les segones residències.
Ara bé, els efectes de l’execució d’aquest eix plantegen certes incògnites. Darrera de
l’evident avantatge que suposa a priori aquesta actuació per al desenvolupament del
turisme, cal plantejar-se si tan sols els municipis que viuen del turisme s’han beneficiat
d’aquesta nova infraestructura, o per contra als municipis més d’interior també els ha
afectat. A més cal preguntar-se si aquesta actuació d’important inversió i major
repercussió econòmica sobre el territori s’ha realitzat únicament per a abastir les
necessitats d’una minoria o de tot un conjunt. Per últim, un cop estudiada la incidència
d’aquest nou eix viari sobre el territori ens haurem de preguntar si és suficient per al
desenvolupament de la regió de Girona o bé es necessiten d’altres actuacions per
assolir aquesta fita.
La metodologia de treball que s’ha seguit en la present Tesina per tal d’assolir aquests
objectius ha estat analitzar els efectes produïts en diferents municipis propers a l’eix
viari, però de caràcter molt diferents: per una banda s’han estudiat municipis d’interior
amb un sector industrial desenvolupat, com són Vidreres i Llagostera, i per l’altra
Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, municipis costaners amb una clara
funcionalitat turístic-residencial. D’aquests municipis s’han obtingut dades en diferents
àmbits que s’han situat temporalment respecte a l’execució de les obres de
desdoblament per tal de veure els efectes en les diferents fases. A més s’han
contrastat aquestes dades amb informació qualitativa procedent d’entrevistes
realitzades a diferents actors del desenvolupament de l’eix.
Finalment, un cop s’han obtingut els resultats a partir de la conjunció d’aquesta
informació qualitativa i quantitativa, s’han extret conclusions i recomanacions per tal de
multiplicar els efectes positius que aquest eix ha tingut sobre el territori.
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RESUMEN:
Los atractivos turísticos de la Costa Brava han sido la base de su crecimiento y
desarrollo económico en las últimas décadas. Este turismo sin embargo, ha provocado
también un aumento de la demanda de equipamientos, puesto que la población
estacional en los municipios costeros durante el verano es muy superior a la del
invierno. Dado que gran parte del turismo proviene de la región de Barcelona,
históricamente se han producido retenciones de tráfico durante estas épocas de mayor
demanda turística en el corredor que conecta la Costa Brava central con la autopista
AP-7, el denominado eje Maçanet de la Selva-Platja d’Aro.
Con el objetivo de mejorar esta situación se realizaron obras para ampliar la capacidad
de este corredor. Es evidente que esta mejora facilita el desplazamiento entre
Barcelona y la Costa Brava, con el consecuente impulso que esto supone para el
turismo directamente y para la construcción de forma indirecta debido a las segundas
residencias. Sin embargo, los efectos de la ejecución de este eje plantean ciertas
incógnitas. Detrás de la evidente ventaja que supone a priori esta actuación para el
desarrollo del turismo, hace falta plantearse si tan sólo los municipios que viven del
turismo se han beneficiado de esta nueva infraestructura, o por el contrario a los
municipios más de interior también los ha afectado. Además hace falta preguntarse si
esta actuación de importante inversión y mayor repercusión económica sobre el
territorio se ha realizado únicamente para abastecer las necesidades de una minoría o
de todo un conjunto. Por último, una vez estudiada la incidencia de este nuevo eje
viario sobre el territorio nos deberemos de preguntar si es suficiente para el desarrollo
de la región de Girona o bien se requiere de otras actuaciones complementarias para
alcanzar esta meta.
La metodología de trabajo que se ha seguido en la presente Tesina para lograr estos
objetivos ha sido analizar los efectos producidos en diferentes municipios, todos ellos
próximos al eje viario pero de carácter muy distinto: por una parte se han estudiado
municipios de interior con un sector industrial desarrollado, como son Vidreres y
Llagostera, y por la otra Castell-Platja d’Aro y Santa Cristina d’Aro, municipios costeros
con una clara funcionalidad turístico-residencial. De estos municipios se han obtenido
datos en diferentes ámbitos que se han situado temporalmente respecto a la ejecución
de las obras de desdoblamiento para ver los efectos en las diferentes fases. Además
se han contrastado estos datos con información cualitativa procedente de entrevistas
realizadas a diferentes actores del desarrollo del eje.
Finalmente, una vez obtenidos los resultados a partir de la conjunción de esta
información cualitativa y cuantitativa, se han extraído conclusiones y recomendaciones
con el objetivo de multiplicar los efectos positivos que este eje ha tenido sobre el
territorio.
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ABSTRACT:
The tourist attractions of the Costa Brava have been the base of its growth and
economic development in the last decades. This tourism nevertheless, has provoked
also an increase of the demand of equipments, because the seasonal population in the
coastal municipalities during the summer is very superior to that of the winter. Provided
that great part of the tourism comes from the region of Barcelona, historically retentions
of traffic have been produced during these periods of major tourist demand in the
corridor that connects the central Costa Brava to the highway AP-7, the axis called
Maçanet de la Selva-Platja d'Aro.
With the aim to improve this situation, works were realized to extend the capacity of
this corridor. It is evident that this improvement facilitates the displacement between
Barcelona and the Costa Brava, with the consistent impulse that implies directly for the
tourism and indirectly for the construction of holiday residences. Nevertheless, the
effects of the execution of this axis raise certain mysteries. Behind the evident
advantage that supposes this action for the tourism development, it is necessary to
raise if only the municipalities that live from the tourism have benefited from this new
infrastructure or, on the contrary, those municipalities located further away from the
coast have also been affected. In addition, it is necessary to ask if an action of such
important investment has been realized only to supply the needs of a minority or has
major economic repercussion on the whole territory. . Finally, once studied the impacts
of this new axis on the territory we must think about if only this project is sufficient for
the development of the region of Girona or other complementary actions are needed to
reach this purpose.
In order to achieve these aims, the methodology used in the present dissertation has
implied the analysis of the socioeconomic, environmental and territorial effects
produced in different municipalities, all of them near the axis but with very different
characteristics. On the one hand, municipalities further from the coast municipalities
such us Vidreres and Llagostera are characterized by a developed industrial sector. On
the other, Castell-Platja d'Aro and Santa Cristina d'Aro, are coastal municipalities with
a clear tourist - residential functionality. Quantitative data has been obtained from these
municipalities in different areas that have been placed temporarily. In addition this
information has been complemented and confirmed by qualitative information
proceeding from interviews realized to different actors of the project.
Finally, once obtained the results from the combination of this qualitative and
quantitative information, have extracted conclusions and recommendations to with the
aim to multiply the positive effects that this axis has implied for this territory.
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1. Introducció

1.

INTRODUCCIÓ

1.1

Objectiu

L’objectiu principal que es pretén aconseguir en aquesta tesina és avaluar quins
efectes ha tingut sobre el territori el denominat eix Maçanet de la Selva – Platja d’Aro,
que connecta l’autopista AP-7 amb la Costa Brava central. A partir d’un anàlisi previ
del territori, s’analitzaran els efectes produïts pel nou eix viari sobre aquest.
El territori és el suport físic de les activitats humanes i també la font de matèria primera
per al sistema productiu. Per tant, la localització d’activitats dependrà en primer terme
de les característiques naturals del territori.
Les actuacions sobre la infraestructura viària són un factor que determina l’accés als
serveis existents de forma raonable. Aquestes infraestructures igualen el territori i
permeten que s’igualin les oportunitats de creixement de les ciutats.
La infraestructura del transport és doncs una condició necessària, encara que no
suficient, per al desenvolupament d’un territori, per tant l’absència d’aquesta
representa un impediment per al desenvolupament. En principi, l’àmbit territorial on
s’ubica un municipi té totes les condicions per créixer, amb una oferta d’equipaments i
serveis adequada, aquesta situació encara s’afavoreix més en els municipis costaners,
on l’atracció ambiental propicia i multiplica aquestes oportunitats. Així doncs, en
aquesta tesina s’estudiarà els canvis produïts per l’eix i tanmateix les mancances que
no han permès desenvolupar els factors que condicionen el creixement.
1.2

Justificació de l’àmbit d’estudi

L’eix objecte d’estudi en aquesta tesina representa el corredor més important d’accés
des de l’autopista AP-7 a la Costa Brava central. Aquest tram té unes intensitats de
trànsit molt altes a causa del flux turístic, cosa que produïa que abans de les obres de
desdoblament es produïssin col·lapses constantment.
La totalitat de la longitud de l’eix té característiques similars de traçat, amb la qual cosa
es pot considerar un suma de trams homogènia . Per contra, els municipis al llarg del
seu recorregut són bastant diferents, ja que l’eix va de l’interior fins a la costa. En
principi tot sembla indicar que els motius que han portat ha l’execució d’aquesta obra
es troba en el turisme i la mobilitat de cap de setmana i, per tant, en els municipis
costaners, resultarà interessant esbrinar la disparitat en els efectes produïts sobre d’
ells, quins resulten més beneficiats i quins menys i els motius.
La proximitat temporal de l’execució d’aquest eix (finalització de l’últim tram l’any 2006)
suposa en part un petit entrebanc a l’hora d’obtenir certa informació estadística, però
en contrapartida permet obtenir amb més facilitat informació qualitativa dels agents
que han intervingut en la gestió o construcció d’aquest eix, informació que, en moltes
ocasions, resulta tan útil com la pròpia estadística. A més, l’estudi ha estat realitzat
mentre aquests efectes encara s’estan produint, això permet veure què està resultant
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positiu i quines actuacions fallen o manquen per a que aquests efectes positius siguin
majors.
Per tant, es considera que la ubicació territorial de l’obra és idònia a causa de la
diversitat tipològica dels municipis al llarg del recorregut de l’eix i a l’hora la
homogeneïtat d’aquest, a més, la situació temporal és ideal perquè permet determinar
quins efectes s’estan produint i quines barreres al creixement s’han d’eliminar.
1.3

Metodologia
1.3.1

Anàlisi quantitatiu

L’anàlisi dels efectes territorials produïts per l’eix viari es fa a partir d’un anàlisi de
dades en diferents àmbits. Aquest anàlisi territorial es dividirà en quatre sistemes: el
sistema ambiental, el sistema d’assentaments, el sistema productiu i els sistema
d’infraestructures.
Tenir en comte que, tal i com es detallarà en els capítols successius, l’execució
d’aquest eix es va realitzar en diferents trams. Destaquen sobre la resta els trams
entre Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro i el tram entre Vidreres i Llagostera. El
primer es troba desdoblat des del 2004, mentre que el segon es va posar en servei el
2006. Aquesta proximitat temporal ha provocat que en ocasions no hagi estat possible
obtenir totes les dades. Així, s’ha realitzat un anàlisi del territori afectat abans, durant i
després de l’execució de les obres.
A continuació es descriurà la metodologia utilitzada per a l’anàlisi de les dades
obtingudes.
Establiment d’una base de dades
La informació obtinguda en forma de dades numèriques de caràcter estadístic prové
de diferents fonts i són tant a nivell comarcal com municipal. Les fonts utilitzades són
majoritàriament d’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i diferents anuaris
econòmics i socials publicats per diferents entitats de l’administració púbica i financera.
Les dades obtingudes s’han sintetitzat en successives taules, a partir de les quals
s’han obtingut gràfics per tal de percebre i transmetre millor els canvis produïts.
En alguns àmbits la informació estadística es troba molt limitada, de manera que en
l’anàlisi de dades no ha estat possible homogeneïtzar les sèries temporals generades.
En el cas concret de l’anàlisi del sistema productiu la informació és escassa, de
manera que únicament s’ha pogut obtenir informació de dos anys, un anterior a
l’execució de les obres i l’altre després de finalitzades aquestes. Per a la resta de
casos s’ha obtingut la informació d’una sèrie d’anys que ha permès analitzar l’evolució
de la construcció i explotació de l’eix.
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S’ha definit una situació prèvia a la construcció, entre els anys 1997 i 2000, i una
situació posterior, amb dades que més s’acosten a l’actualitat.
1.3.2 Contrast qualitatiu
En l’anàlisi dels diferents indicadors no es pot assimilar que tots els canvis produïts
són a causa de l’execució del nou eix, ja que hi ha multitud de factors que en el seu
conjunt fan avançar d’una manera o una altra als diferents municipis. Tampoc és
l’interès d’aquesta tesina quantificar de manera absoluta quina part d’aquesta evolució
en els diferents àmbits té el seu origen en la construcció de l’eix. Per tant, és necessari
endinsar-se de forma més qualitativa en aquest coneixement, en la concepció del propi
eix i en els motius de la seva execució. També és necessari comprendre les
transformacions dels diferents municipis afectats davant l’acció que va suposar la
construcció de la carretera . Només llavors serà possible obtenir resultats que ens
ajudin a entendre la complexitat d’aquesta realitat.
Aquest contrast qualitatiu haurà de ser doncs a diferents nivells. En primer lloc, s’haurà
d’entrar en la fase de la planificació, a una escala regional. Després, aquest àmbit
s’haurà d’anar reduint fins arribar a l’escala local. Aquest punt de vista qualitatiu es
realitzarà a través d’entrevistes qualificades a agents responsables. En l’àmbit més
central i a nivell de planificació es troba Gestió d’Infraestructures S. A. (GISA), que ha
tingut un paper clau en el disseny final d’aquest eix. En un nivell inferior, el comarcal,
es troben els Consells Comarcals de les comarques per on discorre aquesta traça. Per
últim, es troben els ajuntaments dels diferents municipis afectats, des d’on es pot
donar un punt de vista de proximitat dels efectes d’aquest eix a nivell local. A banda
d’aquest anàlisi a diferent nivells territorials, també resulta important diversificar l’estudi
qualitatiu en diferents sectors de l’activitat, i en aquest aspecte les Cambres de
Comerç poden donar informació molt valuosa respecte als efectes sobre el sistema
productiu.
Figura 1.1. Esquema jerarquitzat d’actors

Font: Elaboració pròpia
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En definitiva, per l’obtenció de resultats es contrastarà la informació quantitativa
procedent dels indicadors amb informació qualitativa a través d’informants qualificats
de diferents òrgans.
Esquema d’anàlisi dels efectes
Els efectes de l’eix viari entre Maçanet de la Selva i Castell-Platja d’Aro s’analitzaran a
partir de quatre elements, que configuren l’esquema seguit per la realització de
l’estudi:
•
•
•
•

Sistema ambiental
Sistema d’assentaments
Sistema productiu
Sistema d’infraestructures

L’estudi consisteix en la descripció dels efectes de l’eix sobre l’estructura territorial
formada per aquests quatre factors. A continuació es descriuen de forma genèrica
aquests quatre punts que posteriorment s’analitzaran de manera més concreta per al
cas que ens ocupa.
En el capítol següent es justifica la necessitat socio-econòmica i tècnica del
desdoblament. També s’ordenen cronològicament totes les actuacions corresponents
a la redacció de diferents estudis de l’eix per tal de poder ubicar millor els canvis
produïts en relació a la fase en què es trobava l’eix. Finalment es fa un resum de les
principals dades tècniques dels diferents trams que conformen l’eix. descriu l’àmbit del
projecte a nivell comarcal i de tots els municipis propers a la traça del nou eix.
Al capítol número 3, fa referència a l’aspecte legal, s’introdueix la llei de Mobilitat, que
ha condicionat el desenvolupament de totes les actuacions sobre l’eix des de la fase
de planificació i tanmateix el seu finançament mitjançant peatges a l’ombra que, com
es veurà més endavant, és el que s’ha utilitzat per sufragar les despeses d’aquesta
infraestructura. Per últim s’inclou informació sobre la Llei d’Urbanisme per tal de
comprendre millor la planificació dels municipis davant de l’oportunitat creada per
aquest nova infraestructura.
El capítol 4 comença amb una descripció a nivell territorial, econòmic i cultural de les
comarques afectades per l’eix viari. A continuació es realitza un estudi dels municipis
més propers i se n’escullen quatre en base a criteris demogràfics, econòmics,
d’accessibilitat prèvia a la xarxa de comunicacions existent i de la proximitat al nou eix.
Per concloure el capítol es descriuen els quatre municipis sotmesos a avaluació, amb
l’objectiu de conèixer-los millor per poder comprendre els canvis produïts.
En el cinquè capítol s’entra en l’anàlisi del sistema ambiental. En primer lloc s’analitza
la situació prèvia a la construcció i es descriuen els espais protegits propers a la zona.
Seguidament, a partir de els estudis d’impacte ambiental, s’analitzen els impactes
potencials de la infraestructura sobre l’estat inicial del medi. Després s’analitzen en
concret els impactes directes, tant durant la construcció com durant l’explotació. Per
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últim, es determinen mesures correctores per minimitzar els impactes directes definits
anteriorment.
En el capítol número 6 s’estudia el sistema d’assentaments. Aquest estudi es divideix
en tres apartats: la demografia, l’estructura de la població i els habitatges. En l’estudi
de la demografia es determina el creixement de població i quina part d’aquest es deu a
fluxos migratoris, moviments interns i creixement natural. Pel que fa l’anàlisi dels
habitatges, cal considerar la importància de la segona residència en els municipis
costaners.
El capítol 7 és una constatació dels canvis en l’economia i el sistema productiu. En
primer lloc es fa un anàlisi a partir d’indicadors de l’estat econòmic global de cada
municipi i a continuació s’analitzen els efectes de l’eix sobre diferents sectors
productius: industria, construcció, turisme, comerç i serveis.
El vuitè i últim capítol de la part central està dedicat al sistema d’infraestructures. Per
començar s’analitza la situació de l’eix viari i la seva relació amb la xarxa de carreteres
i camins. També es fa un anàlisi de el parc d’automòbils, el creixement del trànsit al
llarg de l’eix i els efectes produïts sobre la mobilitat de la població. Finalment també
s’estudia la relació del nou eix amb altres infraestructures del transport, tant les
existents com les previstes pel Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya.
En el novè capítol es contrasten els resultats obtinguts en els anàlisis dels diferents
sistemes amb informació qualitativa procedent d’entrevistes realitzades a informants
qualificats, amb responsabilitat a diferents organismes que han estat relacionats d’una
o altra forma amb l’eix Maçanet de la Selva – Platja d’Aro. D’aquesta manera,
s’obtenen resultats d’expertesa obtinguts a partir de l’aplicació d’entrevistes en
profunditat. Així s’obtenen resultats que van més enllà dels que ens donen les dades
estadístiques i s’aïllen una mica més d’altres factors que puguin haver alterat aquestes
darreres dades.
El desè i últim capítol és una síntesi dels resultats obtinguts a mode de
conclusions/recomanacions.
El sistema ambiental.
L’estructura territorial ha condicionat els sistema de ciutats i la posició de les àrees de
desenvolupament. La configuració d’aquestes àrees ha generat impactes al sistema
ambiental.
S’ha de tenir en compte la presència del Massís de les Gavarres i el Massís de les
Cadiretes, així com altres boscos i zones amb vegetació densa que juntament amb la
franja costanera configuren el paisatge de la zona. Això crea una combinació de mar i
muntanya que fa de l’àmbit d’estudi un territori amb característiques molt valorades
paisatgísticament. A més cal tenir especial cura amb les àrees pròximes a l’eix
delimitades d’especial valor, incloses dins del PEIN i la Xarxa Natura 2000.
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Les comarques de Girona ha tingut un model de creixement territorial que s’ha anat
transformant amb el temps. En l’actualitat, hi predomina el policentrisme, amb tot un
seguit de centres urbans importants i distribuïts en el territori, que complementen el
gran nucli que és Girona. En el cas de les comarques més costaneres però, aquest
creixement està essent en molts casos accelerat i s’han d’esmerçar esforços en plans i
projectes per garantir una correcta actuació.
El creixement desmesurat i una planificació poc acurada unida a la fragilitat del medi
ha provocat una creixent preocupació per la sostenibilitat ambiental. En efecte, partint
de la base que els espais oberts han de tenir un pes determinant en la configuració
territorial, resulta de vital importància minimitzar els efectes de tots aquells agents que
els modifiquen o degraden.
El territori s’ha de veure en aquest estudi des de diferents punts de vista:
•
•
•

El territori vist com a capacitat d’acollir activitat humana.
L’espai natural com a generador d’atracció i per tant, en segon
terme, com a generador d’activitat econòmica.
La vulnerabilitat del medi davant l’acció humana

En definitiva, per tal de que els espais naturals segueixin articulant el valor paisatgístic
és necessari actuar amb especial cura i així no perdre l’atractiu, que és font del seu
creixement econòmic.
En aquest estudi es realitzarà un anàlisi del medi natural afectat pel projecte i
s’enumeraran els impactes, tant els propis del projecte com els que s’hagin pogut
produir durant la fase d’execució. Per acabar es proposaran les mesures correctores
adients a aplicar en cada cas.
El sistema d’assentaments.
Per a l’anàlisi del sistema d’assentaments serà necessari estudiar l’evolució de la
població i dels habitatges construïts, que es poden obtenir de la base de dades
municipal de l’IDESCAT
En l’estudi de la població és important definir tres factors: el creixement vegetatiu, el
flux migratori i els moviments interns. La suma d’aquests tres factors és el creixement
total de població. Depenent del creixement de cadascun dels factors la interpretació
del fenomen social lligat al creixement és diferent.
Analitzant el flux migratori es pot extreure les oportunitats creades als municipis i
indiquen, en general, una necessitat de mà d’obra barata, que sol estar relacionada
amb els sectors de la construcció i els serveis.
Quant als moviments interns, aquests solen indicar dues coses: o bé un augment
important de la necessitat de mà d’obra, o bé una major facilitat de desplaçament entre
el municipi en qüestió i un nucli important.
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Pel que fa a l’anàlisi del nombre d’habitatges, aquest ens dóna una idea del
creixement del municipi. A més, és necessari analitzar el creixement dels habitatges
de segona residència, ja que aquests prenen una importància molt gran als municipis
costaners.
El sistema productiu.
Les millores de l’accessibilitat a un municipi han de potenciar la seva activitat, sempre
que la conjuntura socio-econòmica ho permeti.
L’estudi del creixement econòmic es realitzarà a partir de l’anàlisi de diferents
indicadors d’activitat econòmica, obtinguts de l’Anuari Econòmic d’Espanya publicat
per La Caixa, abans i després de la construcció de l’eix. Aquest estudi ens ha de
permetre interpretar quins sectors ha estat els que més han crescut i quins s’han
beneficiat més d’aquesta millora d’accessibilitat.
El sistema d’infraestructures.
Les infraestructures de transport tenen una funció essencial, que és la de canalitzar
fluxos de persones i mercaderies entre dos nuclis d’activitat.
Els efectes territorials que es deriven de les infraestructures de transport són els
següents:
L’accessibilitat: les infraestructures del transport confereixen accessibilitat territorial.
És a dir, disminueixen el cost del temps de viatge, el cost per anar d’un punt a un altre.
El més significatiu a nivell territorial és que el territori es jerarquitza a causa de
l’augment de l’accessibilitat.
Funció estructurant de la xarxa viaria: és una conseqüència de l’accessibilitat. Té
dos nivells, de desenvolupament del territori i de la forma d¡ocupació del territori. Els
nuclis amb major accessibilitat es desenvolupen amb més facilitat.
Efecte condicionant: aquest efecte és evident coneixent l’anterior, és a dir, un nucli
amb una accessibilitat dolenta tindrà més dificultats per desenvolupar-se. Per tant,
l’accessibilitat és condició necessària però no suficient per al desenvolupament.
Altres efectes:
•

•
•

Sobre la xarxa del sistema de ciutats: Les noves infraestructures provoquen
canvis en les relacions entre les ciutats. Una infraestructura pot potenciar la
relació entre algunes ciutats, però indirectament també pot allunyar-les d’altres.
Aquestes relacions poden ser bàsicament comercials o d’oci.
Sobre els equipaments: el canvi de la relació entre ciutats pot arribar a
modificar l’estructura jeràrquica dels equipaments
Sobre el medi físic: Són les afectacions de la infraestructura sobre el medi com
l’ocupació del sòl, l’efecte barrera, afecció a la xarxa hidrogràfica, etc.
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•
•
•
•

Contaminació acústica: Molt important en trams pròxims al nucli urbà o en
zones puntuals prop de vivendes.
Contaminació atmosfèrica: Derivada de la circulació dels vehicles
Congestió: Molt important, condiciona la utilització de la via
Efectes sobre l’accidentalitat

El punt de partida és una determinada situació territorial, on hi ha un conjunt de xarxes
i vies. En aquest context s’analitzen els efectes de la implantació d’una nova via, però
també és necessari tenir en compte les pròximes actuacions previstes en quant a
infraestructures que puguin estar relacionades amb la que ens ocupa.
En definitiva, l’anàlisi en aquest apartat es basarà en l’estudi de les relacions existents
de l’eix amb la resta de la xarxa de carreteres i la resta d’infraestructures, tant les
existents com les previstes, i de l’evolució de diferents indicadors directament
relacionats amb la via, com són el nombre de vehicles, la intensitat de trànsit i la
mobilitat.
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2. LA NECESSITAT DE L’EIX VIARI
2.1 Justificació socio-econòmica de l’àmbit d’influència
El projecte travessa les comarques de La Selva i el Baix Empordà. Es tracta de
comarques econòmicament molt semblants, amb sectors turístics molt desenvolupats,
creixements econòmics i rendes disponibles per habitant superiors al conjunt de
Catalunya. Tenen també un alt potencial de creixement demogràfic, degut al seu parc
de segona residència i a la seva qualitat paisatgística i de qualitat de vida. Al mateix
temps que generen una mobilitat alta, els municipis costaners de La Selva i els del
Baix Empordà, on es concentra en major mesura el turisme, no són accessibles
per ferrocarril.
Seguint els Dossiers Comarcals elaborats pel Departament de Comerç i Turisme de la
Generalitat de Catalunya, que utilitzen les dades de l’Anuari Econòmic Comarcal de
Caixa de Catalunya de l’any 2007, es pot afirmar en relació al Baix Empordà:
•
•

•

•

El creixement acumulat del període 2000-2006 ha estat del 25,6%, molt per
sobre al de la mitjana de l’economia catalana (19,1%).
El 2001 la renda bruta familiar disponible per habitant va ser de 12,2 milers
d’euros, i de 12,6 milers d’euros el 2002; la qual cosa ens fa veure que el nivell
de vida dels habitants del Baix Empordà és bastant superior al de la mitjana de
Catalunya durant aquests anys (11,3 i 11,7 milers d’euros el 2001 i el 2002,
respectivament). El 2001 la renda bruta familiar disponible de la comarca era
del 8,0% més que la catalana i el 2002 era del 7,7% més.
En l’estructura del PIB comarcal, els serveis representen el 70,89%; la
construcció, el 14,78%; la indústria, l’11,47%, i en darrer terme se situa el
sector primari, amb el 2,86%. El Baix Empordà es una de les principals
comarques en el sector serveis, juntament amb el Barcelonès i l’Alt Empordà.
La comarca s’engloba dins la marca turística de la Costa Brava i la seva
infraestructura turística, quant a allotjaments, disposa d'un total de 13.745
places d’hotel i pensions i 444 de turisme rural. Hi ha 44 càmpings amb 20.716
places. Dins l’oferta hotelera de qualitat, destaquen 23 hotels de quatre
estrelles i 4 de cinc. Els municipis amb més oferta d’establiments hotelers o de
pensions són precisament Castell-Platja d’Aro (36 establiments amb 4.266
places) i Sant Feliu de Guíxols (26 establiments, amb 1.806 places). Hi ha 41
establiments d’agències de viatges, 39 dels quals són amb seu a Catalunya i
un és una sucursal amb la seu fora de Catalunya. El gran atractiu de la
comarca són les platges, a la línia costera, i els espais naturals, a l’interior. A
Santa Cristina d’Aro hi ha un camp de golf i un altre a Platja d’Aro. Hi ha ports i
dàrsenes esportives al llarg de tota la costa del Baix Empordà i en particular a
Palamós, Sant Feliu de Guíxols, i Platja d’Aro.

També seguint els Dossiers Comarcals elaborats pel Departament de Comerç i
Turisme de la Generalitat de Catalunya, que utilitzen les dades de l’Anuari Econòmic
Comarcal de Caixa de Catalunya de l’any 2007, es pot afirmar en relació a la comarca
de La Selva:
•

El creixement acumulat en el període 2000-2006 ha estat del 24,4% (superior
al de l’economia catalana en el mateix període: 19,1%). La Selva ha
9

2. La necessitat de l’eix viari

•

•

•

•

representat un pes creixent del PIB català, aquests anys, i ha passat de l’1,89%
a l’1,98%.
La renda bruta familiar disponible per habitant el 2001 va ser de d’11,8 milers
d’euros i de 12,0 milers d’euros el 2002; la qual cosa ens fa veure que el nivell
de vida dels habitants de la Selva és superior al de la mitjana de Catalunya
durant aquests anys (11,3 i 11,7 milers d’euros el 2001 i el 2002,
respectivament). El 2001 la renda bruta familiar disponible de la comarca
representava el 4,4% més que la catalana, i el 2002, la diferència es va reduir
fins al 2,6% més que la renda catalana.
En l’estructura del VAB comarcal, els serveis representen el 60,46%; la
indústria representa el 20,72%; la construcció, el 16,99%, i en darrer terme se
situa el primari, amb l’1,82%. Els principals sectors de la comarca són el
d’aliments, begudes i tabac -amb el 23,6% del VAB industrial-, el del tèxtil, cuir i
calçat -amb el 15,2%-, el químic -amb el 10,3%-, el del material de transport amb el 9,7%- i el de metal·lúrgia i productes metàl·lics -amb el 8,5%.
També per motius turístics, el sector de serveis és de gran rellevància a la
comarca, i principalment als municipis de la costa (Blanes, Lloret de Mar i
Tossa de Mar), que aglutinen una gran oferta hotelera. El VAB del sector de
serveis l’encapçala el sector de l’hoteleria -amb el 30,7%. A continuació
segueixen el comerç i reparació -amb el 18,7%-, les immobiliàries i els serveis
empresarials -amb el 18%-, les administracions públiques, la sanitat i
l’ensenyament -amb el 14,4%- i els transports i les comunicacions -amb el
7,6%.
La comarca, com el Baix Empordà, també s’engloba dins la marca turística
Costa Brava i té una infraestructura turística quant a allotjaments d’hotels i
pensions d’un total de dos-cents setanta establiments hotelers i pensions amb
43.002 places i quant a allotjaments de turisme rural d’un total de trenta-vuit
establiments i 356 places. A més, també hi ha vint-i-cinc càmpings amb 7.862
unitats d’acampada. En l’oferta hotelera de qualitat cal destacar trenta-dos
hotels de quatre estrelles i un de cinc estrelles. Quant a l’oferta complementària
de restauració, la comarca té cent dotze restaurants i cinc-cents noranta
restaurants bar. També hi ha noranta-un establiments d’agències de viatges,
setanta-sis dels quals tenen la seu a Catalunya, mentre que la resta la tenen
fora.

Si ens centrem en els municipis que es troben situats a l’entorn immediat de l’eix viari
Maçanet - Castell – Platja d’Aro, a partir de les dades proveïdes per l’ Institut
d’Estadística de Catalunya, entre el 1981 i el 2001, la població havia augmentat sobre
el 44% en aquests municipis, mentre que a Catalunya augmentava només un 6,5%.
A més de tota la oferta de places hoteleres, existeix també un important pes de
l’habitatge de segona residència sobre el total d’habitatges.
En definitiva, els municipis de l’Eix Maçanet de la Selva - Platja d’Aro, especialment els
del Baix Empordà, són municipis residencials, que han tingut creixements molt alts de
població en els darrers vint anys, molt per sobre dels del conjunt de Catalunya, amb
parcs importants de segona residència en mans de residents a l’entorn metropolità de
Barcelona, activitats comercials i turístiques que generen una base econòmica en
creixement. Tot i que mantenen, en major o menor mesura, activitats industrials,
agrícoles i pesqueres tradicionals, els seus projectes de desenvolupament econòmic
10
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més importants estan orientats a noves formes de turisme. Donat aquest perfil
socioeconòmic, i la inexistència de xarxa ferroviària que els serveixi, per ells esdevé un
factor clau de desenvolupament futur la millora de les seves connexions viàries amb a
la xarxa d’autopistes i altres infraestructures de transport estratègiques, com l’aeroport
de Girona i Barcelona i la nova estació ferroviària d’alta velocitat de Girona, tant per
vehicles privats com per mercaderies i serveis de transport públic.
2.2 L’augment de la mobilitat
La manca d’estudis de mobilitat i l’agregació de resultats de l’Enquesta de Mobilitat ha
portat a la necessitat d’analitzar qualitativament la mobilitat a partir de dades de trànsit,
que s’han obtingut de diverses estacions d’aforament del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques situades al llarg de l’eix. La IMD mitjana del corredor era
propera a 20.000 vehicles/dia l’any 2004. La presència d’un volum elevat de població
flotant es veu reflectit en l’estacionalitat que presenten els aforaments de trànsit. Els
màxims de trànsit es donen els caps de setmana, a l’estiu i als dies festius. El trànsit
dels dilluns i sobretot dels divendres es veuen influïts per aquests trànsits de cap de
setmana. De dimarts a dijous tenen lloc les intensitats mínimes de trànsit. El màxim
anual de trànsit va produir-se l’any 2003 durant un cap de setmana de juliol, amb
puntes que dupliquen la IMD anual del corredor. La IMD és superada més del 35%
dels dies de l’any.
Entre 1999 i 2003, el trànsit va experimentar un creixement anual acumulatiu entre el
2,12% i el 6,82% en els diferents trams de l’eix. El creixement del trànsit de vehicles
pesants va ser lleugerament superior al de vehicles lleugers, situant-se sobre un
2,23% i un 7,40% segons el tram.
Analitzant les dades dels aforaments permanents de l’Eix a l’any 2003, s’observa com
els trams que encara no estaven desdoblats es trobaven a nivell de servei E a l’hora
100 i per tant superaven el nivell D tolerable. Els trams ja desdoblats funcionaven a
nivell B.
Taula 1: Nivells de servei en hora 100 l’any 2003.
Secció

IMD

% Vehicles

tipus

2003

pesats

Vidreres

2+2

22.544

Llagostera

1+1

Estació

Carretera

Municipi

11-417

C-35

415-317

C-35

53-17

C-65

421-17

C-31

422-17

C-31

Sta. Cristina
d’Aro
Sant Feliu de
Guíxols
Platja d’Aro

Nivell
IH100

FH100

Servei

6,1%

2.477

11,0%

B

16.597

5,5%

2.067

12,5%

E

2+2

31.395

4,7%

3.470

11,1%

B

1+1

21.270

4,9%

2.360

11,1%

E

1+1

16.716

5,6%

1.899

11,4%

E

H100 2003

Font: SIMCAT. Any 2004
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Mapa 1: Nivells de servei en hora 100 l’any 2003.

Font: SIMCAT. Any 2004

Segons la previsió global de trànsits de la xarxa viària realitzada en els treballs previs
de revisió del Pla de Carreteres (SIMCAT), d’acord amb les hipòtesis abans
esmentades, el trànsit mitjà del tram de la concessió passarà dels 22.071 veh/dia de
l’any 2003 als 39.262 veh/dia l’any 2026 i funcionarà tot ell a un bon nivell de servei
(B/C) en aquest any horitzó amb l’eix desdoblat.
Taula 2: Previsió de nivells de servei en hora 100 l’any 2026.
Estació

Carretera

Municipi

Secció

IMD 2026

2026

(SIMCAT)

IH100

NS H100 2026
(SIMCAT)

11-417

C-35

Vidreres

2+2

36.571

4.018

C

415-317

C-35

Llagostera

2+2

29.242

3.642

B

53-17

C-65

2+2

53.233

5.884

C

421-17

C-31

2+2

47.976

5.323

C

422-17

C-31

2+2

35.951

4.084

C

Sta. Cristina
d’Aro
Sant Feliu
de Guíxols
Platja d’Aro

Font: SIMCAT. Any 2004

Si atenem a les dades de les observacions i a les previsions realitzades pel SIMCAT
(Sistema d'Informació i Modelització per a l'Avaluació de Polítiques Territorials a
Catalunya de la Secretaria per a la Planificació Territorial) resulta evident la necessitat
de desdoblar els diferents trams entre Maçanet de la Selva i Castell – Platja d’Aro.

2.3 La construcció de l’eix. Cronologia de les actuacions.
El tram de carretera que va de Maçanet de la Selva fins a Platja d’Aro, d’una longitud
aproximada de 27,3 km, enllaça la Autopista AP-7 amb la Costa Brava central. Aquest
tram, tot i tenir una longitud relativament curta, de menys de 30 km, afecta a les
carreteres C-35, C-65 i C-31.
Anys enrere, aquesta via estava constituïda per una calçada única amb un carril per
sentit i vorals de 1,5 metres d’amplada. Ja llavors, era la principal via d’accés a
l’interior de la Costa Brava des de l’AP-7, la qual cosa provocava que els caps de
setmana es produïssin unes intensitats de trànsit que estaven molt per sobre de les
que aquella via podia suportar a causa de la important afluència de turistes. Això
provocava embussos de trànsit al llarg de tot el cap de setmana.
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Aquests turistes “de cap de setmana” viatgen a la Costa Brava entre divendres al
migdia i dissabte al migdia de manera que, tot i existir puntes d’intensitat de trànsit
importants, aquest procés és més progressiu. Els diumenges, en canvi, la situació
empitjora ja que la mateixa quantitat de viatgers que arriben entre divendres i dissabte
al migdia, marxen a la tarda-vespre de diumenge. Això provocava que la capacitat de
la via fos totalment insuficient i els conseqüents embussos de trànsit.
Aquesta situació s’agreujava considerablement en l’època estival ja que, tot i haver-hi
turistes de cap de setmana durant tot l’any, el nombre d’aquest es multiplica en
aquesta època. Es va arribar a un punt en què, per tal de millorar la fluïdesa del transit
en el tram, les autoritats competents van decidir que, durant els mesos d’estiu, cada
diumenge s’habilitaria, mitjançant cons, un carril addicional en sentit a l’AP-7. Això
suposava haver de eliminar els vorals en ambdós sentits i, a més, reduir l’amplada
dels carrils.
Actualment aquest tram disposa d’una via preferent amb dos carrils per sentit de
circulació separats per una mitjana, limitats a una velocitat màxima de 100 km/h.
Fins arribar a aquesta nova situació s’han realitzat diferents projectes i estudis que es
resumeixen cronològicament a continuació.
1. El juny de 1999 es va adjudicar la redacció de l’estudi informatiu del
desdoblament de la carretera C-31 del PK 12+400 al 19+533, entre Santa
Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro.
2. Amb data gener de 2001 va ser redactat l’Estudi Informatiu per al
desdoblament de la calçada entre Vidreres i enllaç de l’Alou (pertanyent al
Terme Municipal de Llagostera) a la carretera C-35, del PK 85+644
al100+080 (entre la C-63 i la C-65).
3. Al sortir l’estudi informatiu del desdoblament de la carretera C-31 del PK
12+400 al 19+533, entre Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro a
infromació pública, l’Agència Catalana de l’Aigua va presentar al·legacions
perquè considerava que les alternatives estudiades afectàven massa la
llera del riu Ridaura a l’alçada de la planta potabilitzadora de la companyia
Aguas Potables de Sant Feliu de Guíxols, S.A. Per aquest motiu es va
ordenar, a l’abril de 2001, la redacció d’un altre estudi que donés solució a
aquest problema. D’aquí va sorgir l’estudi informatiu del desdoblament de la
carretera C-65, del PK 4+007 al 5+087, entre Santa Cristina d’Aro i Castell Platja d’Aro.
4. De l’estudi informatiu del desdoblament de la carretera C-31 del PK 12+400
al 19+533, entre Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro, es va redactar
del projecte constructiu el juny de 2001. Posteriorment, a l’octubre de 2004,
es va redactar també un projecte modificat d’aquest.
5. Amb data febrer de 2002 va ser redactat l’estudi “Avaluació de l’efectivitat
de passos de fauna en dos trams de les carreteres C-65 i C-260 i proposta
de prescripcions tècniques per condicionar passos de fauna en carreteres
en funcionament” per l’empresa Minuàrtia.
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6. L’Estudi Informatiu per al desdoblament de la calçada entre Vidreres i enllaç
de l’Alou a la carretera C-35, del PK 85+644 al 100+080 i el seu
corresponent Estudi d’Impacte Ambiental, van ser aprovats amb data 20 de
setembre de 2002. Prèviament, es va emetre amb data 6 de maig de 2002
la Declaració d’Impacte Ambiental, pel Departament de Medi Ambient.
7. Amb data gener de 2003 es va redactar el projecte constructiu del
desdoblament de la carretera C-65, del PK 4+007 al 5+087, entre Santa
Cristina d’Aro i Castell - Platja d’Aro. D’aquest, s’en va fer un projecte
modificat a l’abril de 2005.
8. Amb data 30 de gener del 2003 es van impulsar les licitacions per la
redacció dels projectes constructius de desdoblament de la C-35 del PK
85,644 al 94,640, entre els enllaços amb la C-63 i la Gi-681, entre Vidreres i
Llagostera i també per al desdoblament de la C-35, del PK 94,640 al
100+100, entre els enllaços amb la GI-681 i la C-65, afectant aquest últim
únicament a Llagostera. És a dir, es va separar l’àmbit d’estudi de l’Estudi
Informatiu del punt 1 en dos trams.
9. Amb data 11 de juny de 2004 la Direcció General de Carreteres va resoldre
executar l’itinerari complert des de Vidreres a Llagostera en una sola fase.
En conseqüència es va fer necessària la redacció d’un únic projecte que
fusionés els dos projectes esmentats anteriorment.
10. El Projecte de Mesures Correctores d’Impacte Ambiental per al projecte de
desdoblament de la C-35, del PK 85+644 al 100+100, entre els enllaços de
la C-63 i la C-65 entre Vidreres i Llagostera, es va redactar per encàrrec de
GISA a INAM Enginyeria en data 22 de juny de 2004. Dins d’aquest
projecte de mesures correctores es van incloure també les mesures
correctores definides segons l’estudi “Avaluació de l’efectivitat de passos de
fauna en dos trams de les carreteres C-65 i C-260 i proposta de
prescripcions tècniques per condicionar passos de fauna en carreteres en
funcionament” redactat per l’empresa Minuàrtia, corresponent a la carretera
C-65 als termes municipals de Llagostera i Santa Cristina d’Aro
11. Amb data de maig de 2004 es va redactar el “Projecte Constructiu de
Desdoblament de la C-35 del PK 85,644 al 94,640, entre els enllaços amb
la C-63 i la GI-681. Tram: Vidreres - Llagostera” i amb data de juliol de 2004
es va redactar el “Projecte Constructiu de desdoblament de la C-35, del PK
94,640 al 100+100, entre els enllaços amb la GI-681 i la C-65. Tram:
Llagostera” i el Projecte de Mesures Correctores d’Impacte Ambiental entre
Vidreres i Llagostera.
12. Amb data juliol de 2004 va ser redactat el Projecte Constructiu de
desdoblament de la calçada entre Vidreres i l’enllaç de l’Alou a la carretera
C-35 del PK 85+644 al 100+080 com a document refós dels dos projectes
constructius i el del projecte de mesures correctores d’impacte ambiental
citats al punt anterior.
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13. Al setembre de 2004 es va adjudicar a l’empresa Advanced Logístic Group
la redacció de l’estudi de trànsit de les carreteres C-65, C-35 i C-31, entre
Maçanet de la Selva i Platja d’Aro.
14. Amb data desembre de 2004, GISA va adjudicar a l’empresa Ingeniería de
Trazados y Estructuras SA (INTRAESA), la redacció de l’avantprojecte de
construcció i explotació i projecte de traçat del desdoblament de les
carreteres C-35, C-65 i C-31, que abarcava el trams Maçanet de la Selva Pujada de l’Alou - Santa Cristina d’Aro - Castell - Platja d’Aro.
15. Amb data gener de 2005 es va ordenar la redacció d’un estudi de viabilitat
de tot l’eix entre Maçanet de la Selva i Platja d’Aro, amb l‘objectiu de
posteriorment fer una concessió del mateix a una empresa privada.
16. Amb data octubre de 2005, GISA va adjudicar a CEDINSA el Contracte de
Concessió de la redacció del Projecte constructiu del tram de la via
preferent C-35 que transita entre Vidreres i Alou, de la construcció i de
l'explotació del mateix tram i de l'explotació del tram de la via preferent C-35
entre Maçanet i Vidreres (en servei des d’agost de 1994), del tram de la via
preferent C-65 que transita entre l'Alou i Santa Cristina d'Aro (en servei des
de juny de 2004) i del tram de la via preferent C-31 que transita entre Santa
Cristina d'Aro i Platja d'Aro (en servei des de gener de 2006).
17. Amb data novembre de 2005, es va redactar a petició de l’empresa
concessionària un projecte de traçat per al desdoblament de la C-35 del PK
84+480 al PK 100+100 entre Vidreres i Llagostera.
Si observem la cronologia de les actuacions, veiem que inicialment tots els estudis i
projectes relatius a l’eix entre Maçanet de la Selva i Platja d’Aro, es realitzaven per
separat (encara que, evidentment, assegurant la coherència i bona connexió entre ells)
i a partir de mitjans de 2004 es realitzen una sèrie d’estudis (de trànsit, viabilitat i
avantprojecte de construcció i explotació) que ja contemplen tot l’eix com una única
unitat. Això es deu a que aquest eix és l’eix principal d’accés a la Costa Brava des del
sud i compleix, en el seu conjunt un certs objectius de mobilitat.
Aquestes idees d’estudiar la mobilitat en conjunt, van aparèixer a la Llei 9/2003, de 13
de juny, de la mobilitat.
Malgrat la concepció de l’eix com una única unitat i la realització d’estudis considerant
tot l’eix, donat que abans de l’aparició d’aquesta Llei algunes de les obres ja s’havien
executat i, a més, existien ja projectes constructius redactats en els diferents trams,
l’execució de les obres també va realitzar-se per trams.
A la figura següent es pot observar un esquema de tot l’eix viari, així com els diferents
trams en què es va separar per a la redacció del diferents projectes constructius. Per a
l’execució de les obres es van fer els dos trams entre Santa Cristina i Castell-Platja
d’Aro alhora i van finalitzar el juny de 2004. L’altre gran tram de l’eix és el VidreresLlagostera, les obres del qual van finalitzar la tardor de 2006.
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Mapa 2.2: Tramificació eix viari.
Pujada de l’Alou
Santa Cristina – Castell –
Platja d’Aro. Tram 1

Vidreres ‐
Llagostera

Pujada de l’Alou –
Santa Cristina
Santa Cristina – Castell –
Platja d’Aro. Tram 2

Vidreres – Maçanet
de la Selva

L=2,1 km

L=0,95 kmL=2,7 km L=2,9 km L=3,7 km
L=14,8 km
L=27,1 km

Font: Avantprojecte de construcció i explotació de l’eix Maçanet de la Selva – Castell-Platja
d’Aro. Any 2004

2.4 El projecte: les principals característiques tècniques
Donat que la construcció i redacció dels diferents projectes constructius s’ha dividit en
trams, a continuació es realitzarà una breu descripció de l’eix, però també separat en
cadascun dels trams.
2.4.1 Tram Maçanet de la Selva – Vidreres
Aquest tram, pertanyent a la carretera C-35, té una longitud de 2.122 metres. S’inicia
on finalitza el pas sota l’autopista AP-7 i acaba a l’enllaç amb la C-63 a la alçada de
Vidreres.
Els paràmetres que caracteritzen el traçat tant en planta com en alçat d’aquest tram
són els següents:
Taula 2.3: Paràmetres de traçat del tram Maçanet de la Selva - Vidreres
PARÀMETRE
VALOR
Radi mínim
950m
Pendent Màxima
2,15%
Acord vertical còncau mínim
7.000
Acord vertical convex mínim
3.500
Font: Projecte constructiu de les obres de desdoblament entre Maçanet de la Selva i Vidreres

En els primers 400 metres de projecte cada calçada és de 10,50 m d’amplada, amb
tres carrils per sentit, i separades per una mitjana de 2,00 m. Els vorals drets tenen
una amplada de 1,50 m, mentre que els esquerres tenen una amplada de1,00 m. Hi ha
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una berma de 0,50 m en les zones en terraplè i berma de 0,50 m més cuneta de 1,50
m a les zones en desmunt.
Del PK 0+400 al 0+700 de projecte, la secció tipus és igual que la anterior amb la
diferència que la mitjana és d’amplada variable.
A la resta del tram, les calçades tenen dos carrils amb amplada total de 7,00 m per
sentit. Les calçades es troben separades per una mitjana de 2,00 m d’amplada. Igual
que en la resta del tram, hi ha una berma de 0,50 m en les zones en terraplè i berma
de 0,50 m més cuneta de 1,50 m a les zones en desmunt.
En els cas dels ramals unidireccionals, només hi ha un carril de 4,00 metres
d’amplada, amb vorals de 1,50 m el dret i 0,50 m l’esquerre i amb berma de 0,50 m en
les zones en terraplè i berma de 0,50 m més cuneta de 1,50 m a les zones en
desmunt.
Pel que fa als talussos de l’explanació, s’adopta el 3H:2V en terraplè i 1H:1V en
desmunt.
Respecte a la secció de ferm utilitzada, a continuació es mostren les diferents capes
amb els gruixos corresponents, tan a la calçada com als vorals:
Taula 2.4: Secció de ferm del tram Maçanet de la Selva - Vidreres
Capa
Calçada
Vorals
MB tipus D-12
0,04m
0,04m
MB Tipus S-20
0,08m
0,08m
MB Tipus G-25
0,18m
Tot-u Artificial
0,20m
Font: Projecte constructiu de les obres de desdoblament entre Maçanet
de la Selva i Vidreres.

En aquest tram, tot i ser relativament curt, hi ha un total de 6 obres de fàbrica. Es
tracta de diferents ponts i passos superiors i inferiors concentrats principalment a les
zones dels enllaços amb la N-II i la C-63.
A la imatge següent es pot observar una planta de tot el conjunt del tram, on es
diferencien clarament els enllaços amb les carreteres C-63 i N-II.
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Mapa 2.3: Tram Maçanet de la Selva – Vidreres.

Font: Projecte constructiu de les obres de desdoblament entre Maçanet de la Selva i Vidreres

2.4.2 Tram Vidreres – Llagostera.
Aquest tram és el més llarg dels que defineixen l’eix, amb una longitud total de 15.373
metres. El traçat discorre pels termes municipals de Vidreres, Caldes de Malavella i
Llagostera, a les comarques de la Selva i del Gironès.
El tram s’inicia a l’enllaç amb la carretera C-63, l’anomenat enllaç Vidreres est, al PK
84+380 de la C-35. Aproximadament un kilòmetre més endavant hi ha un altre enllaç,
l’enllaç Vidreres est, que porta directament al carrer de la Costa Brava, un dels
principals carrers del nucli de Vidreres.
Seguint la traça, el següent que ens trobem és l’enllaç de Can Carbonell, ja pertanyent
al terme municipal de Caldes de Malavella, aproximadament al PK 92+000.
Aproximadament a l’alçada del PK 94+600 hi ha el primer enllaç que porta al nucli urbà
de Llagostera, l’enllaç Llagostera sud, on la C-35 creua amb la GI-681. El següent dels
enllaços amb el nucli urbà de Llagostera es troba a poc menys de 2 km de l’anterior.
Es tracta de l’enllaç Llagostera centre.
L’últim enllaç del tram amb el terme municipal de Llagostera, i alhora el més proper al
nucli urbà, és l’enllaç Llagostera est, a partir del qual el tram continua fins al seu final,
on enllaça amb la Pujada de l’Alou.
Els paràmetres que caracteritzen el traçat tant en planta com en alçat d’aquest tram
són els següents:
Taula 2.5: Paràmetres de traçat del tram Vidreres - Llagostera.
PARÀMETRE
VALOR
Radi mínim
265m
Pendent Màxima
4,55%
Acord vertical còncau mínim
3.600
Acord vertical convex mínim
3.800
Font: Projecte constructiu de les obres de desdoblament entre Vidreres i Llagostera
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El tram consta d’una secció tipus composta per dues calçades, amb 2 carrils de 3,50
m, vorals exteriors de 2,50 m, vorals interiors d’1,20 m i mitjana de 0,6 m. En terraplè
s’afegeix una berma de 0,75 m.
Respecte a la secció de ferm utilitzada, a continuació es mostren les diferents capes
amb els gruixos corresponents, tant a la calçada com als vorals:
Taula 2.6: Secció de ferm del tram Vidreres - Llagostera.
Capa
Calçada
Vorals
MB tipus M-10
0,03m
0,03m
MB Tipus S-20
0,07m
0,07m
MB Tipus G-25
0,10m
Sòl ciment
0,25m
0,35m
Font: Projecte constructiu de les obres de desdoblament entre Vidreres i Llagostera

En la totalitat del tram hi ha un total de 13 obres de fàbrica, tant passos superiors com
inferiors, que es situen sobretot en les zones dels diferents enllaços.
A la figura següent es pot veure esquemàticament el tram en planta amb els diferents
enllaços i l’inici i final de projecte identificats.
Mapa 2.4: Tram Vidreres - Llagostera.

Font: Projecte constructiu de les obres de desdoblament entre Vidreres i Llagostera

2.4.3 Tram Pujada de l’Alou.
Aquest tram enllaça les carreteres C-35 i C-65. En realitat, el que pretenia aquest
projecte era una millora de l’enllaç anterior, en previsió d’una futura ampliació amb
ramals d’enllaç de dos carrils per sentit. A més, es va eliminar la senyal d’STOP en
direcció Maçanet – Santa Cristina.
En aquest tram hi ha ramals de dos i tres carrils. Els ramals de dos carrils tenen una
secció formada per voral esquerre d’un metre d’amplada, 7 m de calçada (2x3,5 m) i
voral dret de 1,5 m. A més les cunetes son de 1,5 m i bermes exteriors són de 0,5 m,
al igual que les banquetes de peu de talús, encara que aquestes últimes només estan
col·locades en zona de desmunt.
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La secció de ferm utilitzada en aquest tram es mostra a continuació:
Taula 2.7: Secció de ferm del tram enllaç de l’Alou
Capa
Gruix
MB tipus PA-12
0,04m
MB tipus S-20
0,06m
MB tipus G-25
0,20m
Font: Projecte constructiu de les obres de l’enllaç de l’Alou.

Encara que el tram és molt curt, hi ha un total de quatre obres de fàbrica, de les que
destaca un viaducte de gairebé 100 m de longitud.
A la figura següent es pot veure una planta de conjunt de tot el tram.
Mapa 2.5: Tram enllaç de l’Alou.

Direcció Maçanet de la Selva
Font: Projecte constructiu de les obres de l’enllaç de l’Alou

2.4.4 Tram Pujada de l’Alou – Santa Cristina d’Aro
Aquest tram té una longitud total de 2418 m, amb una secció tipus 2+2. Aquesta
secció tipus, però, es va realitzar amb la previsió d’una possible ampliació futura a
3+3.
La plataforma executada consta de dos carrils de 3,50 m. més un voral interior de 1,00
m. i un voral exterior de 1,50 m. per cada sentit de circulació. La mitjana tipus és d’1,00
m. però a les zones dels dos passos superiors té dos trams de 2,00 m. per tal de poder
incorporar les piles.
Al llarg del traçat d’aquest tram hi ha dos enllaços. El primer es troba al PK 0+080 i
connecta amb diferents camins d’accés a propietats i edificacions properes. El segon
dels enllaços també té únicament la funció de connectar amb diferents propietats i
edificacions. Aquest últim es troba situat al PK 1+400.
Els valors dels paràmetres que defineixen geomètricament el tronc son els següents:

20

2. La necessitat de l’eix viari
Taula 2.8: Paràmetres de traçat del tram enllaç de l’Alou – Sta. Cristina d’Aro.
PARÀMETRE
VALOR
Radi mínim
450m
Pendent Màxim
0,72 %
Acord vertical còncau mínim
40.000
Acord vertical convex mínim
30.000
Font: Projecte constructiu de les obres de desdoblament entre l’enllaç de l’Alou i Santa
Cristina d’Aro

Respecte a la secció de ferm utilitzada, a continuació es mostren les diferents capes
amb els gruixos corresponents, tan al tronc principal com al voral dret. El voral
esquerre, per motius constructius, es va executar amb les mateixes capes que la
calçada.
Taula 2.9: Secció de ferm del tram enllaç de l’Alou – Sta. Cristina d’Aro
Capa
Calçada
Voral dret
MB tipus PA-12
0,04m
0,04m
MB Tipus D-20
0,06m
0,11m
MB Tipus G-25
0,20m
Tot-ú Artificial
0,15m
Font: Projecte constructiu de les obres de desdoblament entre l’enllaç de l’Alou i
Santa Cristina d’Aro

Mapa 2.6: Tram enllaç de l’Alou – Sta. Cristina d’Aro.

Font: Projecte constructiu de les obres de desdoblament entre l’enllaç de l’Alou i Santa Cristina
d’Aro

2.4.5 Tram 1 Santa Cristina d’Aro – Castell-Platja d’Aro
Aquest tram, que es troba en servei des de Juny del 2004, té una longitud total de
2.983 metres i pertany a la carretera C-65.
L’origen del tram es situa al PK 5+600 de la carretera C-65 fins a l’enllaç de Sant Feliu
de Guíxols al PK 2+600.
La carretera té una mitjana constituïda per una barrera rígida, dues calçades de 7
metres amb dos carrils cadascuna, vorals exteriors d’1,5 m i vorals interiors de 1,2 m.
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La traça d’aquest tram s’inicia en un enllaç tipus trompeta a diferent nivell que
contempla els moviments: Llagostera - Santa Cristina, Castell d’Aro – Santa Cristina i
canvi de sentit.
La carretera té una mitjana constituïda per una barrera rígida de formigó, dues
calçades de 7 metres amb dos carrils de 3,5 m cadascuna, vorals exteriors d’1,5 m i
vorals interiors de 1,2 m.
Mapa 2.7: Primer tram entre Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro.

Font: Projecte constructiu de les obres de desdoblament entre Santa Cristina d’Aro i
Castell-Platja d’Aro. Tram 1.

Els paràmetres que caracteritzen el traçat tant en planta com en alçat d’aquest tram
són els següents:
Taula 2.10: Paràmetres de traçat del primer tram Sta. Cristina d’Aro – CastellPlatja d’Aro.
PARÀMETRE
VALOR
Radi mínim
500m
2,8% i excepcionalment un 6%
Pendent Màxima
en enllaç amb tram existent
Acord vertical concau minim
6.659
Acord verticall convex minim
6.956
Font: Projecte constructiu de les obres de desdoblament entre Santa Cristina d’Aro
i Castell-Platja d’Aro. Tram 1.
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Respecte a la secció de ferm utilitzada, a continuació es mostren les diferents capes
amb els gruixos corresponents, tan al tronc principal com als diferents ramals:
Taula 2.11: Secció de ferm del primer tram Sta. Cristina d’Aro – Castell-Platja d’Aro.
Capa
Calçada
Ramals
MB tipus PA-12
0,04m
0,04m
MB Tipus S-20
0,06m
0,06m
MB Tipus G-20
0,15m
0,10m
Tot-ú Artificial
0,25m
0,25m
Font: Projecte constructiu de les obres de desdoblament entre Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja
d’Aro. Tram 1.

Hi ha tres obres de fàbrica en aquest tram. La primera és a l’encreuament a diferent
nivell amb la carretera GV-6611. Existeix una altra obra de fàbrica a l’encreuament
amb el riu Ridaura. Per últim, l’ultima obra de fàbrica que va ser necessària és on
creua la via que comunica el nucli urbà de Santa Cristina d’Aro amb la urbanització
Costa Brava.

2.4.6 Tram 2 Santa Cristina d’Aro – Castell-Platja d’Aro
L’origen del Projecte es situa a la carretera C-31 (antiga C-257) en el PK 310+020 i
acaba en el PK 313+820. La seva longitud, per tant, és de 3.620 metres.
Aquest tram inicia la seva traça en el final del tram anterior, en l’enllaç en diamant de
Sta. Cristina. En aquest enllaç és on es produeix un canvi en la nomenclatura de la
carretera, que passa a anomenar-se C-31. L’enllaç és a diferent nivell i es salva amb
dues obres de fàbrica. El traçat segueix fins arribar al següent enllaç, l’enllaç de
S’Agaró, on creua la carretera GV-6621. Aquest enllaç permet el moviment cap a
Castell d’Aro i S’Agaró. Més endevant, la carretera creua el riu Ridaura amb un
viaducte de 154 m de llum total. El final del tram es troba a l’enllaç de Platja d’Aro.
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Mapa 2.8: Segon tram entre Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro.

Font: Projecte constructiu de les obres de desdoblament entre Santa Cristina d’Aro i CastellPlatja d’Aro. Tram 2.

La carretera té una mitjana constituïda per una barrera rígida de formigó, dues
calçades de 7 metres amb dos carrils cadascuna, vorals exteriors d’1,5 m i vorals
interiors de 1,2 m.
La calçada dreta en sentit Platja d’Aro, al arribar a l’enllaç de Platja d’Aro, té el carril
esquerre per continuar per la antiga C-31 (pendent de desdoblar i amb un carril per
sentit) i el carril dret que segueix com a ramal de sortida en direcció Castell-Platja
d’Aro.
Els paràmetres que caracteritzen el traçat tant en planta com en alçat d’aquest tram
són els següents:
Taula 2.12: Paràmetres de traçat del segon tram Sta. Cristina d’Aro
– Castell-Platja d’Aro.
PARÀMETRE
VALOR
Radi mínim
280m
Pendent Màxima
1,8%
Acord vertical concau minim
4.444
Acord verticall convex minim
9.411
Font: Projecte constructiu de les obres de desdoblament entre Santa
Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro. Tram 2.

Respecte a la secció de ferm utilitzada, a continuació es mostren les diferents capes
amb els gruixos corresponents, tan al tronc principal com als diferents ramals:
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Taula 2.13: Secció de ferm del segon tram Sta. Cristina d’Aro – Castell-Platja d’Aro.
Capa
Calçada
Ramals
MB tipus PA-12
0,04m
0,04m
MB Tipus S-20
0,06m
0,06m
MB Tipus G-20
0,15m
0,10m
Tot-ú Artificial
0,25m
0,25m
Font: Projecte constructiu de les obres de desdoblament entre Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja
d’Aro. Tram 2.

Com es pot observar, les seccions de ferm coincideixen en els dos trams Santa
Cristina d’Aro – Castell-Platja d’Aro.
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3. MARC LEGAL
3.1 Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
El dret a la mobilitat va esclatar com una de les característiques de les societats
avançades durant els darrers anys del segle passat i tot apunta que serà un dels
elements socialment claus en el futur. Els índexs de motorització creixents, l'increment
del tràfic de mercaderies i els primers senyals de saturació de l'espai aeri no són més
que algunes mostres de com la nova societat que es configura basa bona part de
l'activitat i el dinamisme en el moviment de persones i mercaderies en uns mercats
cada vegada més globals i en un món més obert on tot és més proper.
Aquest nou escenari de mobilitat augmenta les possibilitats de desenvolupament i
creixement econòmics i la millora de la mobilitat, a més, beneficia a les persones tant
en el camp del lleure i el turisme com en el de la mobilitat obligada per causes
laborals.
La millora de la mobilitat implica poder moure’s en llibertat amb seguretat i amb uns
costos temporals i econòmics acceptables, en funció de les necessitats de la població.
L’augment de la mobilitat requereix actuar amb una planificació acurada, amb visió tant
global com local, intentant arribar a una solució consensuada tenint en compte tots els
agents que hi intervenen i sense perdre de vista l’objectiu últim de satisfer les
necessitats de la població. És imprescindible tenir especial cura de no descuidar cap
variable durant la planificació, ja que podria provocar efectes negatius en certs àmbits.
L'impacte sobre el medi natural produït per les emissions dels vehicles, la
contaminació acústica als nuclis urbans, l'ocupació indiscriminada del territori i dels
espais ciutadans, o l'impacte d'infraestructures obsoletes poden afectar el benestar
dels ciutadans. Tampoc no s'han d'oblidar la relació de la mobilitat amb el canvi
climàtic ni l'impacte indirecte sobre el territori de les decisions relatives a les
infraestructures de mobilitat.
En conseqüència, cal un procés de planificació acurat, que ha de tenir en compte totes
les variables que afectin d'una manera o altra la mobilitat de l'àmbit territorial que
s'estigui analitzant. Aquesta planificació ha de passar necessàriament per una
diagnosi de la mobilitat que (prenent en consideració les característiques
demogràfiques, socioeconòmiques i ambientals de l'àmbit d'estudi, l'anàlisi de la
mobilitat present i les previsions demogràfiques i d'activitats) determini les mancances
del model de mobilitat des dels punts de vista, entre d'altres, de la insuficiència de
l'oferta, la baixa participació dels sistemes de transport públic i l'adequació de cada
mitjà de transport als intervals de demanda que el fan rendible socialment i econòmica.
En definitiva, aquesta diagnosi ha de preveure les modificacions que cal fer en el
model de mobilitat existent per a evolucionar cap a un model de mobilitat que minimitzi
els costos socials i ambientals i maximitzi els beneficis globals per a la societat.
Amb l’objectiu de crear un model de desenvolupament sostenible que permeti als
ciutadans un alt nivell de qualitat de vida sense comprometre els recursos de les
generacions futures, la visió global de la mobilitat com un sistema que prioritza els
sistemes de transport més sostenibles, la recerca de la màxima eficiència en
l'aprofitament dels recursos de transport, la seguretat integral de les persones, el
respecte al medi i als seus valors, la minimització del consum de recursos energètics i
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de sòl, la incorporació de sistemes de transport intel·ligents o la voluntat d'aprofitar les
oportunitats de generació d'activitat econòmica a tots els racons del país va aparèixer
la Llei 9/2003 de la mobilitat.
Aquesta Llei té per objecte establir els principis i els objectius als quals ha de
respondre una gestió de la mobilitat de les persones i del transport de les mercaderies
dirigida a la sostenibilitat i la seguretat, i determinar els instruments necessaris perquè
la societat catalana assoleixi els dits objectius i per garantir a tots els ciutadans una
accessibilitat amb mitjans sostenibles. Aquesta Llei és aplicable a la mobilitat que
s'efectua amb els sistemes de transport terrestre, en qualsevol dels seus mitjans, en
l'àmbit territorial de Catalunya.
La Secretaria de Mobilitat del Departament de Política territorial i Obres públiques va
presentar a l’any 2005 un document de planejament d’infraestructures per Catalunya
que integrava la revisió de l’actual Pla de Carreteres i del primer Pla de Ferrocarrils, en
el marc del procés de revisió del Pla territorial general de Catalunya i de la redacció de
les Directrius de Mobilitat de Catalunya.
Dins aquest marc d’estudi de la mobilitat en global amb objectiu de reduir les
desigualtats entre els territoris, es va impulsar el Programa de Grans Eixos Viaris,
que inclou un total d’onze eixos amb una longitud total de prop de 500km.
El Pla Director d’Infraestructures del Transport de Catalunya, va fixar com a criteri
per avaluar la fluïdesa de la xarxa viària que cap via bàsica no superi l’any 2026 en
més de 100 hores anuals el nivell de servei D, excepte en el cas dels accessos a la
Regió Metropolitana de Barcelona, on no és possible augmentar la capacitat viària al
ritme de la demanda de mobilitat per garantir aquest nivell de servei. Per a la resta de
Catalunya, la prioritat d’intervenir en cada eix viari dependria, d’acord amb el criteri de
fluïdesa esmentat, del major o menor temps que el creixement del trànsit trigui en
saturar-lo.
A partir d’aquí, es va realitzar una previsió del trànsit futur en les carreteres partint dels
escenaris de poblament definits pel Pla Territorial de Catalunya vigent, desagregantlos a nivell municipal, i establint unes hipòtesis de generació i distribució de la mobilitat
coherents amb les directrius del Llibre Blanc de Transports de la Unió Europea
(creixement tendencial de la mobilitat global de passatgers i mercaderies, i
transferència significativa de trànsits de la carretera al transport col·lectiu, en el supòsit
que els modes alternatius a la carretera seran capaços de modernitzar-se radicalment
en el seu conjunt per tal de capturar un percentatge creixent dels augments de trànsit).
Dels eixos identificats com a prioritaris a partir d’aquests criteris, el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques va seleccionar en primera etapa els que tenien
projectes que estaven ja prou avançats en la seva tramitació tècnica i administrativa
com per poder-se implementar a curt termini, i que garantien condicions per a ser
finançats mitjançant fórmules de cooperació público-privades. Aquests eixos són els
de Vic- Ripoll, Maçanet-Platja d’Aro, Vilanova i la Geltrú-Manresa i Reus-Alcover.
Aquestes actuacions suposen la millora de més de 133 quilòmetres de les carreteres
catalanes, amb una inversió d’uns 515 M€. Aquests projectes s’emmarquen en el Pla
d’autovies de Catalunya que està redactant el Govern per atendre les necessitats de
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mobilitat a les zones més densament poblades i amb més intensitat d’activitat
econòmica i promoure un desenvolupament equilibrat del país.
Figura 3.1. Marc legal

Font: Elaboració pròpia
Les actuacions viàries en primera etapa del Programa es finançaran mitjançant la
modalitat de concessió d’obra pública. La Generalitat de Catalunya, com a
administració concedent, ha de garantir la corresponent amortització, mitjançant
peatge a l’ombra o d’altres modalitats que es considerin més idònies, en un termini no
inferior als 30 anys. En tots els casos, l’adjudicatari ha d’assumir, a més de les
despeses d’execució de l’obra i, si s’escau, les de redacció del projecte constructiu, el
cost de l’obtenció dels terrenys i de les indemnitzacions necessàries per realitzar-la, el
cost de la conservació de les obres durant el període de concessió i tots aquells altres
costos que es derivin de les obligacions imposades pels plecs de clàusules que
regeixin la concessió, d’acord amb el que preveu la Llei 13/2003, de 23 de maig,
reguladora del contracte de concessió d’obres públiques.
En el cas que ens ocupa, és a dir, l’eix Maçanet-Platja d’Aro, el mode de concessió
adoptat va ser el de peatge a l’ombra, on l’empresa concessionària va resultar
CEDINSA, per un import de 63 milions d’euros i un termini de 33 anys.

3.2 El finançament de l’eix: la solució del peatges a l’ombra
La capacitat d'inversió de les administracions públiques és limitada en relació amb les
necessitats socials, i cal redistribuir-la de manera eficient entre els diversos sectors i
territoris. En el cas de les infraestructures de transport, el dèficit acumulat per
Catalunya justifica un esforç addicional per poder-lo equilibrar, ja que la disponibilitat
de transport resulta indispensable perquè les activitats socials i econòmiques puguin
desenvolupar-se adequadament. És per això que en moltes ocasions s’utilitza el
sistema de peatges a l’ombra.
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La Generalitat de Catalunya ha optat per la figura de la concessió d’obra pública com a
fórmula òptima per al desenvolupament del projecte. A Catalunya ja existeix un
precedent de peatge ombra a l’Eix del Llobregat, el tram Sallent-Berga.
La figura de la concessió està regulada a Espanya en la Ley Reguladora del Contrato
de Concesiones de Obra Pública (2003), que consisteix en la licitació per part de les
autoritats competents de la redacció del projecte, construcció, manteniment i
explotació d’infraestructures i equipaments, com les infraestructures viàries. La
remuneració al concessionari no s’obté dels usuaris de la carretera, sinó d’una sèrie de
pagaments que realitza l’autoritat competent en funció de la utilització que tingui la
carretera, mesurada en el nombre de vehicles circulants, i d’acord a unes
determinades condicions de qualitat i seguretat que s’estableixin. Així, d’acord amb el
que s’estableix a l’article 220 de la Llei de Concessió d’Obra Pública, el concessionari
assumeix el risc i ventura de la construcció i de l’explotació de l’obra, ja que els riscs
inherents al Projecte estan transferits al sector privat d’una forma adient.
En peatge a l’ombra consisteix en que l’Estat promou una obra i la presenta a concurs
públic i, un cop adjudicada la operació, l’empresa concessionària s’ocupa de la
construcció. El Govern de torn ha pactat amb la concessionària un cànon que haurà de
pagar durant un cert temps en funció dels vehicles que utilitzin aquesta infraestructura.
El pagament a la concessionària es pot veure incrementat por raons de descens de
sinistralitat a la via o reduït, si es produeixen retencions o la via ha de ésser tallada per
circumstancies imputables a una mala gestió de la concessionària.
Aquest mode de peatge es més popular que el directe, ja que l’usuari no paga per la
carretera que utilitza de manera habitual. Per contra, el pagament l’efectua
l’Administració amb els diners dels ciutadans. És a dir, en aquest mètode no hem de
pagar directament, però hem de pagar igualment. I, a més, paga tant l’usuari que
utilitza la infraestructura com el que no la utilitza.
Des del punt de vista comptable, el cost de les obres no s’ha d’imputar als
pressupostos d’un any concret, sinó que es dil·lueix en un nombre important d’anys, de
tal manera que l’impacte sobre el dèficit públic també queda dil·luit en aquest ampli
període.
Efectivament, des del punt de vista del sector públic, amb la concessió s’evita el
problema de les restriccions pressupostàries al poder-se configurar l’endeutament
necessari pel finançament de les obres fora del balanç de l’Administració, es possibilita
l’autonomia de l’Administració respecte al cicle econòmic, s’accelera la dotació de
noves infraestructures i es reparteix el cost pel contribuent al llarg del període
d’utilització de la mateixa; des del punt de vista de l’usuari, la utilitat de la
infraestructura queda més ben garantida ja que d’una banda el sector privat cobreix el
risc d’ineficiència i obsolescència dels actius i la seva reposició, i d’altra banda
l’Administració conserva la supervisió, d’acord amb els llindars de qualitat
preestablerts.
Aquest mode de concessió té bastants enemics, tot i que suposa una important font de
dividends a les empreses privades concessionàries. Els principals arguments dels
opositors a aquest tipus de finançament es basa en el fet que no és possible calcular
quina serà exactament la despesa per a cadascuna de les concessions i, per tant, és
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necessari deixar partides de reserva als pressupostos per tal de no deixar al descobert
els pagaments. Les citades partides de reserva podrien ésser utilitzades per a satisfer
altres necessitats socials.

3.3 Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme
Més enllà de l’actuació del propi eix, s’ha de tenir en compte les actuacions que
vindran derivades de les oportunitats creades, tals com el creixement urbanístic, la
localització d’empreses, etc. Per tal de poder entendre i interpretar els canvis
urbanístics produïts a causa de la influència d’una nova infraestructura, és necessari
conèixer en essència els objectius de l’urbanisme i la maniobrabilitat o marge
d’actuació de les Administracions locals davant de les oportunitats que es presenten,
en aquest cas, en forma d’important infraestructura viària, com també els límits legals
que s’estableixen per tal de que el creixement urbanístic que es produeixi sigui ordenat
i sostenible en tots els aspectes.
L’urbanisme és una funció pública mitjançant l’exercici de la qual les administracions
públiques competents en la matèria planifiquen o defineixen el model urbanístic de
ciutat i el desenvolupen, amb la participació dels propietaris i de la resta d’operadors
públics i privats.
La Llei 2/2002, de 14 de juny, d’urbanisme apareix amb l’objectiu d’impregnar les
polítiques urbanístiques de l’exigència de conjugar les necessitats de creixement amb
els imperatius del desenvolupament sostenible, de manera que es tradueixin en la
utilització racional del territori; en la lluita contra la pobresa mitjançant aquest recurs,
amb la política d’habitatge social; en la qualitat de vida a assolir en tots els
assentaments humans, tant els existents com els nous; en l’increment de la
conscienciació de la societat pel que fa al medi ambient; en la gestió correcta i
proporcionada dels altres recursos naturals, des de la perspectiva urbana, i en la dels
residus generats, i també en una utilització progressiva de les energies renovables i en
una política eficient d’estalvi energètic en general.
A més, aquesta Llei pretén també relligar l’exercici de les competències urbanístiques i
la capacitat d’iniciativa amb l’assumpció de responsabilitats. És a dir, els ajuntaments
poden exercir més competències en funció del seu nivell de previsions i compromisos
en matèria de política de sòl i d’habitatge, però introdueix mecanismes que faciliten
l’actuació dels agents urbanitzadors, promotors i propietaris també en funció de llur
grau de compromís.
Una altra de les novetats d’aquesta llei és que actualitza i simplifica procediments amb
l’objectiu d’imprimir-los celeritat i eficàcia per a disposar en tot moment de sòl
degudament urbanitzat, com a mètode per a lluitar contra les distorsions del mercat i
contra l’especulació, amb la convicció que no és el sòl urbanitzable simplement, sinó el
sòl urbanitzable necessari i, sobretot, l’urbanitzat a l’avançada, el que evita situacions
de tensió en la demanda i les repercussions consegüents en el preu final dels
productes immobiliaris.
En conseqüència, el desenvolupament sostenible de Catalunya, l’exercici pels
ajuntaments de competències urbanístiques en funció de llur assumpció de
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responsabilitats i l’eficàcia i agilitat dels sectors implicats, públic i privat, en la
consecució de sòl urbanitzat són els tres eixos vertebradors d’aquesta Llei.
En el context d’aquesta Llei, els Plans d’Ordenació Urbana Municipal esdevenen el
principal instrument d’ordenació del sòl.
El planejament urbanístic, atès que és una disposició administrativa de caràcter
general, té vigència indefinida i és susceptible de suspensió, modificació i revisió. La
Llei permet que es realitzin revisions o modificacions del planejament sempre que les
circumstàncies ho justifiquin, prèvia aprovació per part del conseller o consellera de
Política Territorial i Obres Públiques en base a un informe de la Comissió d’urbanisme.
Són circumstàncies que justifiquen l’adopció de l’acord de revisió d’un Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal les disfuncions entre les disposicions d’aquest Pla i les
necessitats reals de sòl per a crear habitatges o per a establir activitats econòmiques.
Es pot observar, doncs, que la Llei 2/2002 d’urbanisme, facilita la modificació continua
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per adequar-lo a la realitat econòmica i
social. És d’esperar doncs, que al llarg de la vigència d’un POUM es produeixin
constants modificacions i revisions.
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4. L’ÀMBIT TERRITORIAL DEL BAIX EMPORDÀ I LA SELVA
4.1 Descripció del territori del Baix Empordà
La comarca del Baix Empordà té una extensió de 995,1 km2 i una població de 151.477
habitants (any 2006). La seva capital de comarca és La Bisbal d’Empordà.
La línia costera del Baix Empordà continua amb l’orografia pròpia de l’Alt Empordà,
amb formes retallades a l’altura de l’Estartit i les illes Medes. Hi ha alguns dels trams
de costa més braus i asprius, amb penyals i espadats damunt la mar que donen pas a
refugis i petites cales d’una gran bellesa. Se suavitza a la platja de Pals i torna a ser
brusca cap al massís de Begur i les cales del cap sa Sal o Aiguablava.
El massís del Montgrí és el límit septentrional, i la part més planera la formen la conca
baixa del Ter i la conca del Daró, aquesta última amb una zona d’aiguamolls amb
conreus arrossers prop de la costa. Les Gavarres són un massís calcari que emergeix
del mig de la plana, i el comparteixen el Baix Empordà i la Selva. El punt més alt de les
Gavarres i de la comarca és al puig d’Arques (531 m). En canvi, el massís del Montgrí i
el de Begur superen de poc els 300 metres.
És precisament la presència del Montgrí que esmorteeix la força del vent de
tramuntana, ja que tot i que bufa igualment, aquí no és tant violent com a la comarca
veïna de l’Alt Empordà. Les temperatures que es registren al gener al Baix Empordà
són de les més càlides de Catalunya, entorn dels 10 ºC –11 ºC. En canvi, les mitjanes
a l’agost són relativament fresques, entorn dels 22 ºC –24 ºC. Els estius són força secs
i l’estació més plujosa és la tardor.
La comarca limita al nord amb l’Alt Empordà, al nord-oest amb el Gironès i al sud-oest
amb la Selva. Les comunicacions principals són terrestres, per les carreteres C-31 eix
Costaner (El Vendrell-Figueres), C-65 (Sant Feliu de Guíxols-Girona) i C-66
(Palafrugell-Besalú). Hi ha línies regulars d’autobusos que connecten les principals
poblacions de la comarca amb Barcelona i també amb les comarques veïnes. Les
principals companyies que operen són SARFA i TEISA. La comarca també té un enllaç
d’excepció amb Espanya i Europa amb la proximitat de l’aeroport Girona-Costa Brava.
El Baix Empordà agrupa trenta-sis municipis, repartits en els seus 701,7 km . En
general, els termes municipals són de mida mitjana, i només quatre superen els 50
km : Forallac (50,62 km ), Torroella de Montgrí (65,93 km ), Santa Cristina d’Aro (67,55
km ) i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura (99,84 km ). La densitat de població
general de la comarca és de 180,2 habitants per km . Hi ha vint-i-nou poblacions que
tenen menys de 5.000 habitants, vint-i-sis de les quals són de menys de 2.000
habitants. Les poblacions amb més de 5.000 habitants són Palafrugell (21.412 h.),
Sant Feliu de Guíxols (21.155 h.), Palamós (17.400 h.), Torroella de Montgrí (10.924
h.), Castell-Platja d’Aro (9.766 h.), Calonge (10.009 h.) i la Bisbal d’Empordà, que n’és
el cap comarcal (9.593 h.). En general, es pot dir que la comarca no està gaire poblada
(126.450 h., d’acord amb el padró del 2007) però cal tenir en compte la població
flotant, que augmenta considerablement a l’estiu i sobretot a les zones costaneres.
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Economia i estructura productiva de la comarca
En l’àmbit econòmic, seguint dades de l’Anuari Econòmic Comarcal de l’any 2007
publicat per la Caixa Catalunya, els últims anys l’economia del Baix Empordà ha
crescut de manera fluctuant per sobre del creixement mitjà del PIB català. Després del
fort creixement del 2005, el 2006 ha crescut per sota del creixement del PIB del total
de Catalunya (3,34% respecte del 3,71%). També ha crescut lleugerament per sota de
la mitjana de les comarques de Girona (3,62%). El creixement acumulat del període
2000-2006 ha estat del 25,6%, molt per sobre de la mitjana de l’economia catalana
(19,1%). El pes del PIB del Baix Empordà, en relació amb el pes del PIB total català,
ha oscil·lat entre l’1,44% i l’1,54% de manera fluctuant, que s’ha situat al mínim l’any
2002 i a l’1,52% l’any 2006.
Taula 4.1. Creixement del PIB al Baix Empordà
CREIXEMENT DEL PIB
Any
Catalunya (%) Baix Empordà (%)
2001
3,19
2,55
2002
2,30
4,54
2003
2,57
3,60
2004
2,87
3,67
2005
3,13
5,53
2006
3,71
3,34
Font: Anuari Econòmic Comarcal 2007 de Caixa Catalunya

Gràfic 4.1: Creixement del PIB al Baix Empordà
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Anuari Econòmic Comarcal
2007 de Caixa Catalunya

Quant a l’estructura productiva de la comarca, els serveis representen el 70,89%; la
construcció, el 14,78%; la indústria, l’11,47%, i en darrer terme se situa el sector
primari, amb el 2,86%.
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Taula 4.2. Estructura productiva Baix Empordà
Sector
Catalunya Baix Emprodà
Primari
1,65%
2,86%
Industria
24,87%
11,47%
Contrucció
8,58%
14,78%
Serveis
64,90%
70,89%
Font: Anuari Econòmic Comarcal 2007 de Caixa Catalunya

Gràfic 4.2. Estructura productiva Baix Empordà
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Anuari Econòmic Comarcal 2007 de Caixa
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El sector primari al Baix Empordà té un pes relatiu a l’economia superior al de
Catalunya. El subsector determinant és la pesca, que representa el 21,5% del total del
primari. La pesca es troba en disminució, però encara són importants els ports de Sant
Feliu de Guíxols i de Palamós, que van sumar 2.644 tones de captures el 2006,
segons el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
Dels cultius que es realitzen al Baix Empordà destaca especialment l’arròs; tot i que
últimament ha anat perdent terreny, malgrat ser d’una gran qualitat. Als anys cinquanta
era conreat al llarg de tota la conca del Ter empordanès i la conca del Daró, però avui
dia, només té certa importància a la zona de Pals. Al llarg del Ter, fins a Torroella de
Montgrí actualment abunden els conreus d’hortalisses
El bosc ocupa el 28% de la comarca. A gran part dels massissos i elevacions de la
comarca destaquen les suredes, que proporcionen la matèria prima per a la indústria
tradicional surera, que es manté a Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Palamós i
Calonge de les Gavarres. La indústria química es desenvolupa principalment a
Palamós, així com també la indústria del cautxú i productes transformats plàstics. A
Palamós i a Torroella de Montgrí és important la siderometal·lúrgia, especialment en la
construcció de maquinària agrícola.
El sector de la construcció, amb el 14,78%, és superior al del conjunt de Catalunya
(8,58%) i es concentra principalment a Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Palamós i
Calonge a la banda de les Gavarres. L’important pes d’aquest sector està directament
relacionat amb l’augment del turisme.
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La importància del sector de serveis a la comarca s’explica també pel turisme, que
s’ha desenvolupat a partir dels anys seixanta. L’estructura del sector de serveis també
mostra l’especialització de la comarca, ja que la branca d’hoteleria només és superada
per les immobiliàries i els serveis empresarials
El nombre d’aturats registrats en les oficines de Treball de la Generalitat o de l’INEM a
la comarca l’any 2007 va ser de 4.136 persones. Per sectors, encapçala la llista el
sector de serveis, amb el 70,2% d’aturats registrats. Segueixen la construcció i la
indústria, amb el 13% i 11,8%, respectivament. A l’últim, es troba el sector primari amb el 2,4%.
Tot i això, la renda bruta familiar disponible per habitant l’any 2002 va ser de 12,6
milers d’euros al Baix Empordà per 11,7 milers d’euros al global de Catalunya. Per
tant, el nivell de renda a la comarca és superior a la mitja de Catalunya.
En comparació amb Catalunya, l’estructura de la dotació comercial del Baix Empordà
destaca per l’elevat nombre d’establiments i de superfície: 222 establiments per cada
10.000 habitants (enfront dels 161 de Catalunya) i 2.228 m2 per cada 1.000 habitants
(enfront dels 1.484 m2). Al Baix Empordà pertoquen 45 habitants per cada
establiment, mentre que a Catalunya en són 62. El turisme explica, en part, la gran
dotació comercial de la comarca, ja que està dimensionada per a l’elevat nombre de
població flotant, concentrada sobretot en els mesos de temporada alta, però que no es
té en compte en el càlcul estadístic d’aquestes taules sobre el comerç detallista.
El Baix Empordà s’engloba dins la marca turística de la Costa Brava i la seva
infraestructura turística, quant a allotjaments, es compon d’un total de 13.764 places
d’hotel i pensions i 444 places de turisme rural. Hi ha molts càmpings: quaranta-quatre
amb 20.716 unitats d’acampada. Dins l’oferta hotelera de qualitat, destaquen vint-i-tres
hotels de 4 estrelles i quatre de 5 (Dades de l’any 2007)
Els municipis amb més oferta d’establiments hotelers o de pensions són Castell-Platja
d’Aro (trenta-sis establiments amb 4.266 places), Sant Feliu de Guíxols (vint-i-sis
establiments amb 1.806 places) i Torroella de Montgrí i Palafrugell (vint-i-tres
establiments cadascun, amb 1.931 i 1.180 places, respectivament). Gran part dels
càmpings són a Torroella de Montgrí (n’hi ha deu, amb 5.092 unitats d’acampada). Els
allotjaments de turisme rural estan repartits sobretot per la zona interna de la comarca,
en divuit municipis diferents.

Atractius turístics. La importància del paisatge.
Com s’ha vist, el nivell de renda del Baix Empordà és superior al global de Catalunya, i
això és, en gran part, gràcies al turisme, principal motor de l’economia de la comarca.
Ara bé, aquest pes del turisme comporta un treball permanent i continu que té com
objectiu d’oferir al turista totes les comoditats possibles i satisfer al màxim les seves
expectatives en tots els aspectes. Això implica, a més de disposar d’una
infraestructura turística i d’oci completa, cuidar i preservar tots aquells espais naturals,
culturals o de qualsevol altre tipus que puguin resultar atractius o generadors
potencials de turisme.
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El gran atractiu de la comarca són les platges, a la línia costanera, i els espais naturals
a l’interior. En aquest context de natura, es pot trobar una gran oferta de lleure
esportiu. Així, cal destacar els camps de golf, els ports esportius, els establiments de
turisme actiu... A Santa Cristina d’Aro hi ha un camp de golf i dos de pitch-and-putt; a
Pals hi ha dos camps de golf; a Gualta hi ha un camp de golf i un de pitch-and-putt, i a
Platja d’Aro hi ha un altre camp de golf. Hi ha quatre ports (Begur, Llafranc, Palamós i
Platja d’Aro) i tres dàrsenes esportives (l’Estartit, Palamós i Sant Feliu de Guíxols) al
llarg de tota la costa del Baix Empordà.
Entre els diferents esports que es poden practicar a la comarca, són molt sol·licitats els
relacionats amb el medi aquàtic. Així, a l’Estartit hi ha empreses especialitzades en el
lloguer d’equips complets o cursets per practicar esports com ara el submarinisme, la
immersió lleugera (snorkeling), el caiac, la pesca d’altura, la navegació amb veler, la
moto d’aigua o altres activitats en entorns inigualables a les illes Medes i als
aiguamolls del Baix Empordà de la desembocadura del Ter i el Daró. També es poden
practicar activitats no relacionades amb el mar, com ara la bicicleta, els passeigs a
cavall o en carruatge, l’ultralleuger, etc.
L’àrea protegida de les illes Medes té un fons marí d’un valor biològic i ecològic
excepcional, per la gran varietat d’espècies (poblacions d’algues, herbeis de posidònia,
coralls, diversos peixos i estrelles de mar, entre d’altres).
Es tracta d’un arxipèlag format per set illots (el Medellot, l’illa de la Meda Gran, la
Meda Petita, les Ferrenelles, el Tascó Gros, el Tascó Petit i el Cavall Bernat), situades
a una milla de distància de la costa del massís del Montgrí. Aquesta gran riquesa
natural es veu nodrida per la proximitat a la costa i la desembocadura del riu Ter, que li
aporten matèria orgànica.
La resta de la línia costera del Baix Empordà té molts altres bells indrets i les seves
localitats tenen gran interès turístic, així com també penyals i espadats damunt el mar,
que formen petites cales i refugis.
Però l’interès de la comarca no es basa només en el mar, sinó que també són
remarcables algunes poblacions de l’interior, que destaquen per l’arquitectura
medieval que s’ha conservat en castells i antics nuclis de població, com ara Cruïlles,
Peratallada, Calonge, Pals, etc.
Són els valors paisatgístics els que propiciaren les primeres formes de turisme a la
zona al voltant dels anys 60, i per tant el paisatge empordanès s’erigeix en un dels
principals actius econòmics d’aquestes comarques.
D’altra banda i tal com destaca el Conveni Europeu del Paisatge en el seu preàmbul,
el paisatge contribueix a la formació de les cultures locals i es tracta d’un component
bàsic del patrimoni natural i cultural que contribueix al benestar humà i a la
consolidació de la identitat. El paisatge és una part important de la qualitat de vida,
constituint un element clau de benestar individual i social.
Al Baix Empordà hi ha confluència i interacció d’influències terrestres, fluvials i
marines, que converteixen el litoral en un espai de riquíssima estructura paisatgística
per la diversitat d’ambients i ecosistemes que s’hi concentren. Aquesta confluència
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que produeix una rica estructura paisatgística no només té efectes positius, ja que
també produeix que la vulnerabilitat dels espais naturals sigui major. Si sobre aquesta
franja litoral, ja fràgil per sí mateixa, s’hi realitza una forta ocupació humana com la
produïda en els últims vint anys, s’obté una situació extremadament delicada com la
que es viu en l’actualitat. D’aquí els esforços actuals per tenir especial cura del
paisatge i els impactes que produeixen les infraestructures i el creixement urbanístic.
Aquests esforços per preservar el medi natural i paisatgístic no provenen únicament de
les Administracions, ja que el degoteig constant d’agressions sobre el territori que
s’han produït en els últims anys ha generat una polèmica i un conflicte que s’ha vist
reflectit amb l’aparició de diverses plataformes en defensa del territori (Salvem
l’Empordà, Salvem Castell, Salvem Pinya de Rosa, SOS Lloret,, Assemblea SocioAmbiental del Baix Empordà, etc.).
En la imatge següent s’observen les unitats paisatgístiques de la Costa Brava:
Mapa 4.1: Unitats paisatgístiques de la Costa Brava

Font: Debat Costa Brava. Congrés: Un futur sostenible

Queda clar doncs que el paisatge, important en general a la resta del territori, pren una
especial significació en el cas de la Costa Brava i ha de ser preservat i respectat en
conseqüència.
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4.2 Descripció del territori de La Selva
La comarca de la Selva té una extensió de 995,1 km2 i una població de 151.477
habitants (any 2006). La seva capital de comarca és Santa Coloma de Farners.
La comarca ocupa una bona part del sector nord del Sistema Mediterrani. Participa de
la Serralada Litoral (fragment anomenat Serralada de Marina), que les rieres de Tossa
i de Lloret separen en tres blocs: el de llevant que culmina al puig de les Cadiretes
(519 m); el central (puig Ventós, de 419 m) i el de Blanes, que domina el delta de la
Tordera (Montbarbat, de 330 m). Més al sud de la Tordera, la Selva participa d'un
quart bloc, el Montnegre, amb el Maresme i el Vallès Oriental.
La segona unitat important quant a relleu és la depressió de la Selva, enfonsada entre
dues falles i composta de granit. A la conca de l'Onyar abunden els al·luvions i ha estat
ocupada fins a temps moderns per l'estany de Sils, que la separava de la conca de la
Tordera. La Serralada Pre-litoral es composa de dos massissos: el del Montseny, el
més alt de tot el Sistema Mediterrani (1.706 m a les Agudes) i les Guilleries, que
comencen a la riera d'Arbúcies i són d'una alçada d'uns 600-800 m (s'eleven a 1.204 a
Sant Miquel de Solterra). La darrera gran unitat dins la orografia de la comarca és la
Serralada Transversal, que damunt cingleres com la del Far apareix al NW de les
Guilleries.
Quant a les aigües superficials, a la Selva hi ha tres conques hidrogràfiques: les rieres,
sovint eixutes, que vessen directament al mar, la conca de la Tordera i la del Ter. La
Tordera rep per l’esquerra les rieres de Breda, d’Arbúcies i de Santa Coloma i en el
tram final forma un delta. La riera de Rupit i el riu Brugent, que porten aigües del
Collsacabra i la vall d’Hostoles, desemboquen al Ter per l’esquerra, i per la dreta hi
van a parar la riera d’Osor i l’Onyar. En el terme comarcal hi ha els embassaments del
Pasteral i de Susqueda, que són font de riquesa i energia.
El clima de la Selva és tan variat com el relleu: entre la muntanya mitjana de les
Guilleries i la Costa Brava hi ha una gamma de variants degudes a l'altitud, el relleu i
les dificultats que troben els vents marítims de llevant. Les mitjanes anuals depenen de
l'altitud, i per tant, de ponent a llevant.
La pluviositat oscil·la entre 600 mm (Costa Brava) i 1.100 (Guilleries), més plujoses
que el Montseny (900-1.000 mm). Quant a la distribució estacional, hi ha una divisió
marcada entre les Guilleries, amb màxims de primavera, i la resta de la comarca, amb
màxims de tardor. L'estació més poc plujosa és en general l'hivern. En canvi l'estiu és
l'estació més eixuta, no solament al litoral mediterrani, sinó també a les viles
típicament balneàries: Caldes de Malavella i àdhuc Sant Hilari Sacalm.
En la vegetació de la comarca hi predomina la sureda, aclarida per l'home i
transformada en una brolla d'estepes i brucs amb sureres i pins pinyers dispersos. Els
terrenys més bàsics porten alzinar, brolles de bruc, etc.
Vora els rius i les rieres, les vernedes mostren espècies del bosc humit. Al costat hi ha
els prats dalladors.
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Les muntanyes occidentals (el Montseny, les Guilleries) presenten damunt l'estatge de
l'alzinar muntanyenc, paisatges de bosc de fulla caduca diferents segons l'altitud.
La comarca de la Selva ofereix una gran varietat de paisatges capaços de satisfer el
visitant més exigent, ja que té de tot: mar i muntanya. Es tracta d’una comarca que,
paisatgísticament, comparteix alguna cosa amb qualsevol de les seves comarques
veïnes, però alhora té personalitat pròpia. A Vilobí d’Onyar hi ha el cràter de la Crosa
de Sant Dalmai, de 4 quilòmetres de circumferència. El tram de costa és propi de la
Costa Brava, amb nombroses cales amagades entre estrets penya-segats, i la
muntanya té els esplèndids massissos del Montseny i les Guilleries. Les poblacions se
situen majoritàriament a la depressió selvatana, entre totes dues serres.
La comarca limita al nord amb la Garrotxa, al nord-est amb el Gironès, a l’est amb el
Baix Empordà, al nord-oest amb Osona, al sud-oest amb el Vallès Oriental, i al sud
amb el Maresme.
La Selva agrupa vint-i-sis municipis, repartits en els seus 995,1 km2. Els municipis
tenen majoritàriament una superfície petita o mitjana; n’hi ha només set amb una
superfície superior als 50 km2, entre els quals destaca Arbúcies (86,22 km2), Sant
Hilari de Sacalm (83,28 km2) i Santa Coloma de Farners (70,64 km2). La densitat de
població de la comarca és de 158,4 h./km2i la població total és de 157.674 habitants
(padró del 2007). Els municipis més poblats són Blanes (38.368 h.), Lloret de Mar
(34.997 h.), la capital de comarca, Santa Coloma de Farners (11.090 h.), Arbúcies
(6.271 h.), Sant Hilari Sacalm (5.520 h.) i Anglès (5.281 h.). La resta de municipis
tenen menys de 5.000 habitants, i d’aquests, nou en tenen menys de 2.000.
Les comunicacions principals per carretera són l’AP-7, la C-25 (eix transversal), la C35 i la C-63 (eix Selva-Garrotxa). El servei de ferrocarril de RENFE té la línia
Barcelona-Portbou, que té estacions importants a Maçanet i Maçanes (on s’enllaça
amb la línia del Maresme que puja per Blanes), a Sils i a Caldes de Malavella. Per a la
majoria de poblacions de la comarca també hi ha un servei regular d’autobusos, a
càrrec de les companyies Sarfa i TEISA. Al nord de la comarca hi ha l'aeroport GironaCosta Brava, revitalitzat últimament amb rutes europees organitzades per companyies
de baix cost
Economia i estructura productiva de la comarca
Seguint dades de l’Anuari Econòmic Comarcal de la Caixa Catalunya de l’any 2007,
els darrers anys l’economia de la Selva ha registrat majoritàriament un creixement del
PIB superior al registrat en el total de Catalunya, tot i que l’any 2003 va ser inferior.
L’any 2006 va créixer del 3,81%, molt similar al 3,71% del conjunt de Catalunya, però
deixant enrere creixements superiors com el de l’any anterior (4,92%). Aquest any,
també, aconsegueix superar el creixement de la resta de comarques de Girona
(3,62%).

El creixement acumulat en el període 2000-2006 ha estat del 24,4% (superior al de
l’economia catalana en el mateix període: 19,1%). La Selva ha representat un pes
creixent del PIB català, aquests anys, i ha passat de l’1,89% a l’1,98%.
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Taula 4.3. Creixement del PIB a La Selva
CREIXEMENT DEL PIB
Any Catalunya (%)
La Selva (%)
2001
3,19
3,35
2002
2,3
3,53
2003
2,57
2,24
2004
2,87
4,38
2005
3,13
4,92
2006
3,71
3,81
Font: Anuari Econòmic Comarcal 2007 de Caixa Catalunya

Gràfic 4.3: Creixement del PIB a La Selva
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Anuari Econòmic Comarcal 2007
de Caixa Catalunya.

En referència a l’estructura productiva de la comarca, els serveis representen el
60,46%; la indústria representa el 20,72%; la construcció, el 16,99%, i en darrer terme
se situa el primari, amb l’1,82%. Comparant aquestes dades amb el global de
Catalunya s’obté el següent:
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Gràfic 4.4. Estructura productiva La Selva
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Anuari Econòmic Comarcal 2007 de Caixa
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Dins del sector primari comarcal, no hi ha cap activitat o subsector que destaqui tant
com ho fa la pesca a l Baix Empordà. Tot i això, dins de l’agricultura sí detaquen, per
exemple, el conreu d’hortalisses i el sector de la fruita seca. Les bones comunicacions
han facilitat que es desenvolupi l’activitat ramadera a la comarca, que s’ha
especialitzat en el sector porcí i boví lleter.
Les terres de conreu a la comarca han anat disminuint en el darrer temps, tot i que la
productivitat dels conreus ha augmentat gràcies a l’increment de regadius, la major
qualitat de les espècies conreades, etc. De la superfície total de la comarca, el 2006 hi
havia 11.037 hectàrees destinades a conreus, segons el Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural.
La superfície boscosa ocupa gran part de la comarca (60,5%), on hi dominen les
alzines sureres; per això el sector de la fusta també és força destacat a la comarca. El
sector primari, el completen l’explotació pesquera que assoleix certa importància a
Blanes.
Pel que fa al sector secundari, cal dir que la Selva no ha estat mai considerada una
comarca industrial, tot i que la situació de la comarca, a mig camí entre el Vallès i el
Gironès, totes dues amb molta activitat empresarial, la converteix en una àrea
d’expansió industrial. Anglès, Amer i Blanes són els municipis on es concentren la
majoria de les fàbriques i indústries.
Les principals activitats industrials de la comarca són els aliments, begudes i tabac, el
tèxtil, cuir i calçat, el químic, el material de transport i la metal·lúrgia i productes
metàl·lics.
El sector de la construcció destaca per tenir un pes força superior al de Catalunya.
Aquest fet es pot explicar per la gran presència turística a la comarca, que estimula la
construcció d’allotjaments i segones residències d’estiueig.
També per motius turístics, el sector de serveis és de gran rellevància a la comarca, i
principalment als municipis de la costa (Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar), que
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aglutinen una gran oferta hotelera. Dins del sector de serveis, el subsector de
l’hoteleria és el més important. A continuació segueixen el comerç i reparació, les
immobiliàries i els serveis empresarials, les administracions públiques, la sanitat i
l’ensenyament i els transports i les comunicacions.
El nombre d’aturats registrats en les oficines de Treball de la Generalitat o de l’INEM a
la comarca l’any 2007 va ser de 5.384. El sector de serveis té el 67,24% d’aturats
registrats. Segueixen el sector indústria amb el 21,02%, la construcció amb el 8,58% i,
per últim, el sector primari amb l’1,24%.
Respecte al nivell de renda de la població, el 2001 la renda bruta familiar disponible de
la comarca representava el 4,4% més que la catalana, i el 2002, la diferència es va
reduir fins al 2,6% més que la renda catalana
Tal i com succeeix en el Baix Empordà, la dotació comercial de La Selva és superior a
la mitjana de Catalunya. Mentre que a Catalunya hi ha una mitjana de 161
establiments per cada 10.000 habitants, a la comarca de La Selva aquest nombre
arriba fins als 181 cada 10.000 habitants. A la comarca corresponen 1.628 m2
d’establiment comercial per cada 1.000 habitants, enfront dels 1.484 m2 de Catalunya.
Aquesta dotació comercial superior s’explica pel fet que la comarca, com que és molt
turística, té un elevat nombre de població flotant.
La comarca té una infraestructura turística quant a allotjaments d’hotels i pensions d’un
total de dos-cents setanta establiments hotelers i pensions amb 43.002 places i quant
a allotjaments de turisme rural d’un total de trenta-vuit establiments i 356 places. A
més, també hi ha vint-i-cinc càmpings amb 7.862 unitats d’acampada. En l’oferta
hotelera de qualitat cal destacar trenta-dos hotels de quatre estrelles i un de cinc
estrelles.
La gran majoria dels establiments hotelers es concentren a les poblacions costeres, i
concretament a Lloret de Mar, on n’hi ha cent trenta-cinc amb 30.143 places. També hi
ha molts hotels a Tossa de Mar (seixanta-quatre hotels amb 6.940 places) i a Blanes
(vint-i-quatre hotels amb 3.845 places). Dels municipis d’interior, Sant Hilari Sacalm és
on hi ha més establiments hotelers i pensions (nou hotels amb 553 places).
Els allotjaments de turisme rural, en canvi, es troben a l’interior de la comarca. Hi ha
tretze establiments d’aquest tipus a Arbúcies, cinc a Sant Hilari Sacalm, quatre a Sils i
a Riudarenes i la resta d’establiments de turisme rural es troben repartits en altres
municipis de l’interior. Els càmpings es troben principalment a Blanes (dotze), Tossa
de Mar (cinc) i Lloret de Mar (quatre).
Quant a l’oferta complementària de restauració, la comarca té cent dotze restaurants i
cinc-cents noranta restaurants-bar. També hi ha noranta-un establiments d’agències
de viatges, setanta-sis dels quals tenen la seu a Catalunya, mentre que la resta la
tenen fora.
Atractius de la comarca.
La principal característica de la comarca, que la diferencia de les altres, és l’aigua:
l’aigua del mar, l’aigua dels rius i les aigües minerals, que abunden per tota la
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comarca. Per tota la zona brollen nombroses fonts d’aigües mineromedicinals, algunes
aprofitades per a la creació de balnearis destinats a la salut i el repòs, i d’altres que
s’exploten per a la comercialització d’aigua embotellada. Els balnearis de Caldes de
Malavella, Santa Coloma de Farners (Termes Orion), Sant Hilari Sacalm i Amer són
actualment una oferta turística de primer nivell. Caldes de Malavella, amb aigües entre
els 58 ºC i els 60 ºC, gaudeix de fonts alcalines, bicarbonatades i sòdiques, que han
estat declarades d’utilitat pública. Sant Hilari Sacalm té aigües molt indicades per al
mal de pedra i la retenció d’orina, i les de Santa Coloma de Farners són ideals per
combatre el reuma, les fractures, les gastràlgies i la paràlisi. Les aigües digestives i
diürètiques de la Font Vella, declarades d’utilitat pública l’any 1956, i les aigües de la
Font Picant es troben a Sant Hilari Sacalm.
Els esports més practicats a la comarca també estan relacionats amb l’aigua, perquè
aquesta ofereix un ventall molt ampli de possibilitats per a la pràctica d’esports nàutics.
Hi ha un port esportiu, el de Cala Canyelles, prop del nucli de Lloret de Mar, que inclou
també un club nàutic, i una dàrsena esportiva a Blanes, amb el Club de Vela Blanes. A
més, a la Selva poden trobar-se totes les modalitats de pesca: la pesca marítima i la
pesca de truita a la zona de la riera de Mas Quintà de Sant Hilari Sacalm i la riera
d’Arbúcies. També és possible la pràctica del golf, ja que a la comarca hi ha dos
camps de golf, situats a Lloret de Mar i a Caldes de Malavella, i dues instal·lacions de
pitch and putt a Lloret de Mar i Santa Coloma de Farners. L’atletisme, el vol lliure, el
bàsquet, el futbol, l’hoquei, el muntanyisme, la natació, el cros, l’handbol, el voleibol,
entre molts d’altres, són esports que també es practiquen a la comarca.
La Selva s’obre al mar en una petita llenca que inclou tres poblacions: Blanes, Lloret
de Mar i Tossa de Mar. I en aquest trosset de costa comença la Costa Brava,
concretament a Blanes, perquè és aquí on el paisatge es torna aspre i comença a
haver-hi alternativament un seguit de cales i penya-segats. La Costa Brava selvatana
ofereix paisatges d’extraordinària bellesa, als quals es pot arribar a partir de la
carretera litoral de Lloret de Mar a Sant Feliu de Guíxols o bé des del mar mateix.
Blanes és una important vila turística on, a banda de l’actractui de la platja, també s’hi
poden trobar d’altres com l’església de Santa Maria i les restes del palau castell d’estil
gòtic, la torre de l’homenatge del castell de Sant Joan i diverses ermites.
Lloret de Mar és una important destinació turística, amb indrets interessants per visitar:
el santuari de la Mare de Déu de Gràcia, el castell de Lloret o de Sant Joan, el
monument a la dona marinera d’Ernest Maragall, el Passeig de Mar o de Mossèn
Jacint Verdaguer, i les ermites de Sant Quirze, Santa Maria de les Alegries i Santa
Cristina, entre d’altres.
Tossa de Mar és una altra famosa vila turística i senyorial, amb belles platges i
feréstecs penya-segats. Hi ha les restes d’una vila romana. La vila vella es troba al
mont Guardí, envoltada de les muralles i torres medievals del segle xiv. Destaca també
el santuari de Sant Grau, l’ermita de Sant Benet i les boniques cales a llevant i a
ponent, a més de l’àmplia badia de Tossa.
Però el patrimoni artístic i les poblacions pintoresques no se centren només a la costa.
Santa Coloma de Farners té el parc de Sant Salvador, un castell medieval, el santuari
de Farners, i les esglésies romàniques de Sant Pere Cercada i Santa Victòria de
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Sauleda. I així, tot un seguit de municipis que contenen diverses ermites romàniques i
comptabilitzen més de 300 masos en el global de la comarca.
Tot aquest patrimoni natural i cultural es complementa amb tot un seguit de festes
populars que també poden resultar, sens dubte, de gran atractiu.
4.3 Territori adjacent al nou eix
L’eix viari objecte d’estudi s’inicia aproximadament al punt quilomètric 314 de la
carretera C-31, al terme municipal de Castell-Platja d’Aro. En el seu primer tram la
carretera discorre per un terreny lleugerament ondulat, dins de la vall del Ridaura. Es
tracta d’una vall ampla, amb vessants molt separats i pendents suaus, situada a la
zona d’enllaç entre la Serralada Costanera Catalana (bloc del Montnegre) i la
Serralada Transversal (Massís de les Gavarres).
Precisament el riu Ridaura, juntament amb la proximitat del nucli urbà de Santa
Cristina d’Aro condicionen fortament el traçat en planta de la carretera en el seu
primer tram. A l’inici del tram d’estudi, la traça de la carretera es situa a l’esquerra del
Ridaura discorrent de forma pràcticament paral·lela.
A l’alçada del punt quilomètric 310 de la C-31 l’eix viari passa a pertànyer a la C-65, ja
dins el terme municipal de Santa Cristina d’Aro. A pocs metres d’aquest punt, la
carretera creua per sobre del Ridaura, discorrent de forma quasi paral·lela fins l’enllaç
de l’Alou, sis quilòmetres més endavant.
En l’inici del tram on la carretera es separa del curs del Ridaura és on es donen les
pendents més fortes, en les proximitats de l’enllaç de l’Alou ja al terme municipal de
Llagostera. En aquest punt, la carretera C-65 pren direcció a Girona, mentre que l’eix
que va cap a Maçanet de la Selva ho fa sota la denominació de C-35, a l’alçada del
seu punt quilomètric 100.
Un cop passades les proximitats de l’enllaç de l’Alou, la carretera travessa per una
zona entre la plana de la Selva i les muntanyes litorals de Cadiretes i Puig Ventós.
Aquest terreny majoritàriament pla és el que predomina fins al final de l’eix, a l’enllaç
amb l’autopista AP-7.
A l’observar a gran escala l’eix viari entre Castell-Platja d’Aro i Maçanet de la Selva es
veu que el seu traçat incideix amb un gradient important cap a les comarques de
l’interior. Això permet que al llarg de la seva traça, tot i no ser de gran longitud, hi hagi
municipis amb característiques pròpies dels indrets de costa, amb gran afluència
turística, i d’altres amb característiques de municipis de l’interior.
En l’àmbit més o menys immediat de la traça de l’eix viari hi trobem els municipis de
Castell-Platja d’Aro, Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Llagostera, Caldes de
Malavella, Vidreres i Maçanet de la Selva.
Aquests municipis tenen diferents tamanys i una estructura econòmica que depèn en
gran part de la seva situació geogràfica i les seves vies de comunicació. La resposta
del municipi i la seva economia davant de l’acció del nou eix viari dependrà d’aquests i
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d’altres factors. Aquest efecte es veurà evidentment reduït quan la distància entre el
municipi i l’eix viari augmenti.
L’afectació d’una nova infraestructura sobre un territori es veu condicionada per la
necessitat del territori en qüestió d’aquesta infraestructura. Per tant, la dotació
infraestructural inicial d’aquest territori condicionarà els efectes d’una nova
infraestructura.
En aquest cas, per tant, s’hauran de tenir en compte les comunicacions actuals a
l’hora d’intentar conèixer a priori el grau d’afectació que tindrà aquesta nova via de
comunicació
4.4 Determinació dels municipis de l’àmbit d’estudi
A continuació es realitzarà un estudi previ de les característiques dels municipis a
nivell demogràfic, de les seves distàncies a l’eix, d’estructura econòmica i de dotació
infraestructural. L’objectiu és escollir municipis representatius i diferents entre ells per
després focalitzar l’estudi en aquests municipis, Per a la seva anàlisi, s’apliquen, unes
variables de control, que s’expliciten a continuació. Els resultats obtinguts mostraran
les variacions i els efectes sobre municipis davant de l’acció d’una nova via de
comunicació.
Demografia
Segons dades de l’any 2007 procedents de d’Institut d’Estadística de Catalunya, el
nombre d’habitants a cadascun dels municipis era el següent:
Taula 4.4: Nombre d’habitants dels municipis de
l’àmbit d’estudi. Any 2007.
Nombre d'habitants
Llagostera
7.314
Castell-Platja d'Aro
9.766
Santa Cristina d'Aro
4.547
Vidreres
7.016
Sant Feliu de Guíxols
21.155
Caldes de Malavella
6.067
Maçanet de la Selva
6.254
Font: IDESCAT

Proximitat a l’eix
Al llarg de la traça hi ha certs municipis que es troben ubicats just al costat de la traça i
en tenen accés directe. D’altres es troben una mica més allunyats. A continuació es
mostra un mapa de l’àmbit de projecte on s’observa la proximitat de cadascun dels
municipis.
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Mapa 4.2: Municipis propers a l’eix viari

Font: Google Maps

A banda de la proximitat que es pugui observar al mapa anterior, també es un
condicionant a tenir en compte l’accés des de la carretera. Per exemple, quant a
proximitat Maçanet de la Selva està més propera a l’eix que Vidreres, en canvi
Vidreres disposa d’un accés directe mentre que els vehicles que van o venen de
Maçanet han d’anar quasi fins a Vidreres per poder accedir o sortir de la carretera.
En el mateix cas de Vidreres es troben Llagostera i Santa Cristina d’Aro, on les
sortides de la carretera porten pràcticament al nucli del municipi.
El cas de Castell-Platja d’Aro és peculiar, ja que el municipi està dividit en dos nuclis,
el de Castell d’Aro i el de Platja d’Aro. El darrer ramal de sortida de la carretera porta
directament a l’interior de Castell d’Aro, encara que es troba relativament allunyat de
Platja d’Aro. De totes formes, en rigor es troba dins del municipi, per la qual cosa es
considera que l’accés al municipi és directe.
Caldes de Malavella i Sant Feliu de Guíxols són els termes més allunyats de l’eix viari,
encara que la seva connectivitat amb aquests es ben diferent. En el primer cas per
arribar al municipi és necessari creuar per l’interior del nucli urbà de Llagostera, mentre
que en el segon la carretera C-65 (en el punt on l’eix passa a pertànyer a la C-31)
porta directament al seu nucli urbà. En base a això, es pot concloure que, tot i que la
distància d’ambdós municipis a l’eix és semblant, la connectivitat és molt millor a Sant
Feliu de Guíxols.
Estructura productiva
A nivell econòmic, l’estructura productiva referida al grans sectors de producció dona
informació important quant a l’estructura econòmica del municipi i quines activitats són
les que sustenten la seva economia. A continuació es mostra una taula amb la
població ocupada en els grans sectors d’activitat segons dades de l’Institut
d’Estadistica de Catalunya de l’any 2001.
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Taula 4.5: Població ocupada en els grans sectors d’activitat.
Població ocupada segons sector
Agricultura Industria Construcció Serveis
Llagostera
127
567
509
1.296
Castell-Platja d'Aro
92
298
490
2.224
Santa Cristina d'Aro
64
165
267
904
Vidreres
57
609
305
1.194
Sant Feliu de Guíxols
190
975
1.786
4.924
Caldes de Malavella
81
584
265
1.068
Maçanet de la Selva
64
694
262
787

Total
2.499
3.104
1.400
2.165
7.875
1.998
1.807

Font: IDESCAT

Expressat percentualment respecte el total de població ocupada queda:
Taula 4.6: Percentatge de població ocupada en els grans sectors d’activitat.
Percentatge de cada sector respecte al total
Agricultura
Industria
Construcció Serveis
Llagostera
5,08%
22,69%
20,37%
51,86%
Castell-Platja d'Aro
2,96%
9,60%
15,79%
71,65%
Santa Cristina d'Aro
4,57%
11,79%
19,07%
64,57%
Vidreres
2,63%
28,13%
14,09%
55,15%
Sant Feliu de Guíxols
2,41%
12,38%
22,68%
62,53%
Caldes de Malavella
4,05%
29,23%
13,26%
53,45%
Maçanet de la Selva
3,54%
38,41%
14,50%
43,55%
Font: IDESCAT

Observant aquesta última taula s’aprecia que si l’anàlisi es realitza individualitzat en
cada municipi el sector serveis serà sempre el predominant. Aquesta situació, però, és
així també en el global de Catalunya. Per tal de poder comparar els diferents municipis
entre ells i evitar que l’anàlisi es vegi afectat per la situació conjuntural de Catalunya,
es realitzarà un anàlisi comparatiu dels diferents municipis en cada sector d’activitat.
L’agricultura és avui dia un sector minoritari en tota la zona tal i com s’observa en la
taula anterior. El seu pes és tan limitat que pràcticament no aporta informació útil.
Pel que fa a la industria hi ha dos grups clarament diferenciats: els municipis
costaners, on la indústria té un pes relativament poc important, i els municipis de més
a l’interior on la indústria té una importància considerable.
En el sector de la construcció no hi ha un gran salt com en el cas de la indústria, sinó
que la variabilitat és menor. Destaquen lleugerament els municipis de Llagostera,
Santa Cristina d’Aro i Sant Feliu de Guíxols.
Per últim, en el sector serveis, el més important de tots, destaquen per sobre de la
resta els municipis costaners, sobretot a Castell-Platja d’Aro. De totes formes en els
altres municipis el pes dels serveis també és important, superant en quasi tots la
meitat de la població activa ocupada.
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En resum, el que s’ha vist en l’estructura econòmica és una diferenciació entre els
municipis costaners, amb una major importància del sector serveis, i els municipis
interiors amb un pes de la industria major.
Comunicacions existents
Com ja s’ha dit anteriorment, el que provoca reacció i creixement en un municipi no és
una nova dotació en sí, sinó l’increment dotacional. Per tant, serà necessari conèixer
les comunicacions existents per tal d’intentar preveure en quins municipis es produirà
una major afectació.
Maçanet de la Selva és, amb tota seguretat, el municipi més ben connectat, ja que
disposa d’accés directe a l’autopista AP-7 i estació de Maçanet-Massanes de la línia
Barcelona-Portbou. El fet de tenir accés pràcticament immediat de l’interior del nucli
urbà a l’autopista implica que també és el municipi més proper (temporalment) a
l’aeroport Girona-Costa Brava.
A més de les citades i, evidentment, a banda de l’eix objecte d’estudi també cal
destacar la proximitat de la carretera nacional N-II. Aquesta, juntament amb l’AP-7,
conformen les principals vies de circulació per carretera dels vehicles pesats tant en
direcció a Europa com a la resta d’Espanya. La presència d’aquestes vies tan
importants per al transport per carretera unit a l’existència d’una important estació de
trens explica, probablement, el major pes de la industria en aquest municipi. Unes
millors comunicacions faciliten les activitats logístiques de les empreses i, per tant,
abarateixen costos en aquest àmbit. En el cas de petites i mitjanes empreses són les
comunicacions per carretera les més utilitzades i, com ja s’ha dit, en aquest sentit la
situació de Maçanet de la Selva es privilegiada.
Respecte a l’estació de trens de la línia Barcelona-Portbou, a més de tractar-se d’una
important parada de la línia, es tracta també d’una estació en una situació estratègica,
ja que és l’única estació de la línia, a banda de Barcelona, que connecta amb la línia
de tren de rodalies que segueix tota la costa del Maresme i la Selva.
El terme municipal de Vidreres té pràcticament les mateixes comunicacions que
Maçanet de la Selva degut a la seva proximitat. No disposa, però, d’estació de tren,
encara que la proximitat de les estacions de Sils i Maçanet-Massanes fan que el
municipi es trobi en una excepcional situació en aquest aspecte.
A banda d’aquestes, també cal destacar el pas de la carretera C-63 pel nucli urbà de
Vidreres. Aquesta va en direcció a la costa fins a Lloret de Mar i cap a l’interior en
direcció a Olot.
Les comunicacions per carretera de Caldes de Malavella es limiten a les carreteres GI673 i GIV-6741. La primera connecta el municipi amb Llagostera per una banda i la
carretera N-II per l’altra. La segona, per la seva part, connecta Caldes de Malavella
amb la carretera C-35 a l’alçada de Cassà de la Selva. Aquestes connexions per
carretera amb vies més importants o altres municipis, però, no són, ni molt menys,
immediates.
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Cal destacar a Caldes de Malavella que disposa, a tocar del nucli urbà, d’una estació
de tren important de la línia Barcelona-Portbou.
La situació de Llagostera el fa diferent de la resta de municipis estudiats quant al
transport per carretera. Es troba en el punt de bifurcació de les carreteres C-65 i C-35.
La primera és la principal via de connexió dels municipis de la Costa Brava centre amb
Girona, mentre que la segona és la via de connexió d’aquests municipis amb la
autopista AP-7. Per tant, Llagostera es troba en una situació privilegiada donada la
seva bona connexió tant amb la capital de província com amb l’autopista AP-7.
En un nivell inferior també existeix la carretera GI-681 cap a Tossa de Mar, encara que
la importància d’aquesta via per al municipi en general és més secundària.
El terme municipal de Santa Cristina d’Aro es troba ubicat just al costat de la C-31, al
tram final de l’eix objecte d’estudi. La C-31 constitueix l’única via de comunicació
remarcable del municipi, ja que només la GI-662 que porta a Platja d’Aro pertany a la
xarxa de carreteres a banda d’aquesta.
En el mateix cas es troba Castell-Platja d’Aro, ja que l’única carretera important que
passa pel municipi és la C-31, a banda de petites carreteres que discorren prop de la
costa i porten a altres municipis propers com la C-253, que va tant cap al sud, en
direcció a Sant Feliu de Guíxols, com cap al nord en direcció a Palamós.
El cas de Sant Feliu de Guíxols és semblant als dos anteriors i, en general, al de tots
els municipis de primera línia de costa, ja que el limitat espai només permet una via
important d’accés. En aquest cas es tracta de la C-65, que mor a Sant Feliu de Guíxols
després de desviar-se de l’eix objecte d’estudi. A banda d’aquesta, existeix la GI-682,
que discorre per la costa fins arribar a Tossa de Mar, però és tant sinuosa que en
general és preferible anar per la C-65 fins a Llagostera i agafar allà la GI-681 fins a
Tossa de Mar.
Un cop analitzats els municipis en diferents aspectes es poden treure les següents
determinacions:
•

•

•

•

Per una banda es diferencien els municipis de Castell-Platja d’Aro, Santa
Cristina d’Aro i Sant Feliu de Guíxols per tenir una estructura productiva
clarament dominada pel sector turístic i els serveis, amb cert pes de la
construcció provocat indirectament pel turisme de segona residència.
En la resta dels municipis (Maçanet de la Selva, Vidreres, Caldes de Malavella i
Llagostera) la indústria té una importància major degut, excepte en el cas de
Caldes de Malavella, a les avantatges logístiques que comporta la bona
connectivitat a la xarxa de carreteres.
Els municipis de primera línia de costa depenen totalment de l’accés per l’eix
viari objecte d’estudi, mentre que la resta tenen altres vies d’accés (accés
directe o pràcticament directe des de l’AP-7 en els casos de Maçanet de la
Selva i Vidreres i accés des de la C-65 per Girona a Llagostera i Caldes de
Malavella).
Llagostera es troba en una situació estratègica excepcional degut a la bona
connexió Costa Brava centre-Girona i Costa Brava centre-AP-7.
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•
•

•

•

Els casos de Castell-Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols són pràcticament
iguals, encara que el primer es troba més proper a l’eix.
Santa Cristina d’Aro és lleugerament diferent, ja que es tracta d’un municipi
petit, amb un marcat caràcter turístic, però sense platja i més endinsat en la vall
d’aro, amb un paisatge més natural i sense tanta massificació urbanística.
El municipi de Caldes de Malavella es troba massa separat de l’eix i les seves
connexions amb aquest no són prou bones com per a que noti els seus
efectes.
Els municipis de Maçanet de la Selva i Vidreres són molt semblants en els
aspectes analitzats, encara que Maçanet ja disposava d’accessos directes a
l’AP-7 i Vidreres els ha vist millorats, amb la qual cosa és probable que hagi
notat més els seus efectes.

Tenint en compte aquestes conclusions els municipis que s’estudiaran per considerarse diferents entre si seran Vidreres, Llagostera, Santa Cristina d’Aro i CastellPlatja d’Aro.
4.5 Descripció dels municipis seleccionats
4.5.1 Vidreres
Situació i marc territorial
El terme municipal de Vidreres té una extensió de 48 km2 i està situat a la banda est
de la comarca de la Selva. Afronta amb els termes de Caldes de Malavella al nord,
Tossa de Mar a l’est, Lloret de Mar al sud i Maçanet de la Selva i Sils a l’oest.
La vila de Vidreres està situada a una alçada de 93 m i dista 13 km de Santa Coloma
de Farners, 15km de Lloret de Mar, 20km de Girona i 76km de Barcelona. El municipi
comprèn el nucli urbà, l’agregat de Caulès i 6 urbanitzacions: Aiguaviva Parc, la Goba,
Mas Flassià, Puig Ventós, Santa Seclina i Terrafortuna.
Gran part del terme municipal està ocupat per la plana selvatana excepte els sectors
est i sud-est on hi ha els contraforts nord-occidentals de la Serralada Litoral, amb el
Puig Ventós amb 422,9 m com el punt més elevat. El terme està regat per diverses
rieres: el Rec Clar i la riera de Pins amb el seu afluent de la riera de Cabanyes, les
quals desemboquen a la sèquia de Sils i les aigües són conduïdes fins a la riera de
Santa de Coloma. El clima és mediterrani amb una temperatura mitjana d’entre 14 i
15ºC i una precipitació mitjana anual entre 700 i 800 l/m2.
Pel que respecta a la repartició del territori municipal, a Vidreres el bosc ocupa el
67,50% del sòl, els conreus un 25,09%, les zones improductives, entre elles les
urbanes, un 5,86%, els matollars un 1,45% i finalment els prats un 0,10%.
Demografia i estructura de la població
La població de Vidreres és de 7.016 habitants (dades any 2007), amb la qual cosa, la
densitat de població és de 152,3 hab/km2.
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La població estrangera representa pràcticament el 13% de la població total de
Vidreres. D’aquests, la majoria provenen de països de la Unió Europea.
Taula 4.7: Origen de la població de Vidreres. Any 2007.
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Comunicacions
Vidreres disposa d’una situació privilegiada quant a les comunicacions per carretera
donada la seva proximitat a l’autopista AP-7 i a la N-II. A banda de la carretera C-35,
les principals infraestructures de comunicació del municipi són:
•

Carretera N-II. És la carretera nacional que va de Madrid a La Jonquera i
representa una de les principals vies per on discorre el transport de
mercaderies per carretera.

•

Autopista AP-7. Aquesta via connecta el sud d’Espanya amb la frontera
francesa. Juntament amb l’anterior conformen les principals vies de connexió
per carretera de l’estat espanyol amb Europa.

•

Carretera C-63. El seu inici es troba al terme municipal de Lloret de Mar i arriba
fins a la Vall d’en Bas, creuant pel centre del nucli urbà de Vidreres.

•

Línies d’autobús. A Vidreres existeix una empresa dedicada al transport amb
autobusos, es tracta d’Autocars R. Mas S.L. Els trajectes principals són cap a
Girona i Lloret de Mar. A més, aquesta mateixa companyia disposa d’una línia
d’autobús regular entre Lloret de Mar i l’aeroport Girona-Costa Brava que
passa per Vidreres i que, per tant, connecta el municipi amb l’aeroport.

•

Aeroport. L’aeroport Girona-Costa Brava es troba a tan sols 15 km de distància
de Vidreres. La ruta per carretera es pot realitzar tant per l’autopista AP-7 com
per la carretera N-II.

•

Estació RENFE. L’estació de tren més propera es troba a 3,8 km del municipi.
Es tracta de l’estació de Sils, que pertany a la línia de mitja distància entre
Barcelona i Portbou.

Economia i estructura productiva
La privilegiada situació de Vidreres pel que fa a les comunicacions per carretera fan
del municipi un lloc interessant per l’establiment d’empreses que generin un volum
important de mercaderies que s’hagin de transportar per carretera, tant a la resta de la
província o de l’Estat com a altres indrets d’Europa.
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Mapa 4.3: Situació de Vidreres respecte les vies de comunicació

Font: Google Maps

Vidreres es troba situat just al costat tant de l’autopista AP-7 com de la carretera
nacional N-II. Aquestes dues carreteres són les principals vies de connexió per
carretera de l’estat espanyol amb la resta d’Europa, amb la qual cosa la intensitat de
vehicles pesats en aquestes vies es realment important.
En la taula següent es pot observar la població del municipi ocupada en les diferents
branques d’activitat segons dades de l’IDESCAT de l’any 2001.
Taula 4.8: Població ocupada en les diferents branques d’activitat. Vidreres any 2001.
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Es pot observar que, com era d’esperar per la situació estratègica del municipi, les
indústries tenen un pes important en l’economia degut a les avantatges logístiques que
aporta la bona connexió amb la AP-7 i la N-II.
4.5.2 Llagostera
Situació i marc territorial
Llagostera es troba situat a l'extrem meridional de la comarca del Gironès. El seu
terme municipal és el més gran de la comarca amb una superfície d’uns 76,4 Km2 i
limita amb els municipis de Santa Cristina d'Aro, Caldes de Malavella, Tossa de Mar i
Cassà de la Selva.
Per l'est, Llagostera s'integra dins de la zona boscosa del massís de Les Gavarres
(PEIN) i pel nord i nord-oest ha trobem una plana de conreus. A l'extrem oposat hi
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trobem el massís de l'Ardenya, que ocupa gran part del terme municipal per la zona
sud.
La situació estratègica del municipi l'ha convertit en terra de pas i de connexió de
l'interior amb la Costa Brava. A Llagostera s'hi pot arribar per les carreteres C-65, de
Girona a Sant Feliu, per la GI-674 des de Caldes de Malavella, per la GI.681 des de
Tossa de Mar o per la C-35 de Vidreres, via que enllaça amb l'autopista A-7.
La seva principal característica és dons la situació privilegiada del municipi, que fa que
si des del centre de la Costa Brava es vol anar tant a la capital de comarca, Girona,
com cap a l’autopista, sigui necessari passar just pel costat del mateix. Pocs anys
enrere, fins i tot, era necessari passar per l’interior del nucli urbà per anar a Girona per
la C-65.
Demografia i estructura de la població
Llagostera té un total de 7.314 habitants segons dades de l’IDESCAT de l’any 2007,
amb la qual cosa la seva densitat de població és de 95,7 hab/km2.
La població estrangera representa pràcticament el 15% de la població total de
Llagostera.
Taula 4.9: Origen de la població de Llagostera. Any 2007.
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La major de la població estrangera que resideix a Llagostera prové de l’Àfrica. Es
tracta tant de gent jove com de famílies complertes que arriben al municipi
principalment per satisfer la demanda de mà d’obra barata que busquen els petits
empresaris de la construcció.
Comunicacions
Llagostera disposa d’una situació privilegiada quant a les comunicacions per carretera
gràcies a la seva ubicació, ja que es troba situat a un punt amb accés directe a les
carreteres C-65 i C-35, que permeten anar en direcció a Girona, la Costa Brava centre
i l’autopista AP-7. Les principals infraestructures de comunicació a l’abast del municipi
són:
•

Carretera C-65. El seu inici es troba al terme municipal de Sant Feliu de
Guíxols i acaba al connectar amb l’autopista AP-7 a Girona (sortida Girona
sud). Comunica Llagostera amb la capital de província.

•

Carretera C-35. S’inicia precisament a Llagostera i té un enllaç amb l’autopista
AP-7 a Maçanet de la Selva. La carretera segueix amb un traçat pràcticament
paral·lel a l’autopista fins que hi connecta al terme municipal de Cardedeu.
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•

Carretera C-253a. Aquesta carretera connecta el nucli urbà de Llagostera amb
les carreteres C-35 i GI-681.

•

Carretera GI-681. Aquesta carretera s’inicia a Llagostera i finalitza a Tossa de
Mar. En el seu recorregut no passa per cap altre municipi.

•

Línies d’autobús. Hi ha línies d’autobús que passen pel municipi en direcció a
Girona i a diferents municipis del Baix Empordà.

•

Aeroport. Per anar des de Llagostera a l’aeroport Girona-Costa Brava
existeixen dues rutes: una opció és passar per Caldes de Malavella i agafar la
carretera N-II i l’altra és anar per la C-35 i agafar l’autopista AP-7. En ambdós
casos el temps aproximat de trajecte és de vint minuts.

•

Estació RENFE. L’estació de tren més propera es troba a 10,3 km del municipi.
Es tracta de l’estació de Caldes de Malavella, que pertany a la línia de mitja
distància entre Barcelona i Portbou.

Economia i estructura productiva
Llagostera, tot i trobar-se relativament proper a la costa, és un municipi típicament de
interior.
Tradicionalment la seva economia s’ha basat principalment en les petites indústries i
artesans i, en menor grau, l’agricultura. A l’actualitat la situació a variat lleugerament
fruit de la evolució conjuntural de l’economia i els sistemes productius sense perdre,
però, la influència del que era anteriorment.
En la taula següent es pot observar la població del municipi ocupada en les diferents
branques d’activitat segons dades de l’IDESCAT de l’any 2001.
Taula 4.10: Població ocupada en les diferents branques d’activitat. Llagostera any
2001.
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A la taula anterior veiem que les indústries, els petits comerços i artesans i la
construcció són els punts sobre els que es recolza l’economia del municipi. Per contra,
l’hostaleria i l’agricultura tenen un pes menor.
Destaca, però, el fet que l’agricultura, tot i ser relativament poc rellevant en el global
del municipi, sí té una importància significativa si ho comparem amb la importància de
que gaudeix aquest sector en la resta de municipis objecte d’estudi.
En el costat oposat es troba l’hostaleria que, tot i tenir un pes similar al de l’agricultura,
no té la mateixa importància a l’economia del municipi que en els municipis més
propers a la costa.
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4.5.3 Santa Cristina d’Aro
Situació i marc territorial
Santa Cristina d’Aro és un municipi situat al Baix Empordà que abasta quasi tota part
superior de la Vall d'Aro, que el creua de l'oest a l'est. Pel nord s'hi aixeca el massís de
Les Gavarres fins a la falda del Puig d'Arqués, és en aquest sector on s'hi inclouen els
antics municipis de Romanyà de la Selva i Bell-lloch d'Aro. Just enfront d'aquests, a la
part més meridional, s'alça la serralada dels Carcaixels, un bloc de granit que separa
el municipi de la depressió de La Selva i a on s'ubica l'antic municipi de Solius.
Aquests pics que coronen la Vall d'Aro pel sud s'estiren fins la costa i separen les
cales del municipi (cala Canyet, Platja de Canyet i cala del Senyor Ramon) del centre
urbà.
El terme municipal de Santa Cristina d'Aro, amb 67,6 km2 de superfície total, és un
terreny molt forestal amb extensos boscos de pins, roures i sureres. Les terres de
cultiu, situades a prop del riu Ridaura, s'utilitzen principalment per a cultivar cereals,
vinyes i verdures. La cria d'aviram en granges i alguna indústria dedicada a materials
de construcció i al suro complementen la seva economia. Ara bé, la inqüestionable font
d'ingressos del municipi és la indústria relacionada amb el turisme, concentrat sobretot
durant els mesos d'estiu. Aquesta gran afluència de visitants i de persones que han fet
del poble la seva segona residència ha propiciat que es desenvolupessin tota una
sèrie d’infraestructures i serveis al voltant d'aquest fenomen, com és una gran oferta
gastronòmica i d'allotjament, hípiques, camps de golf, ofertes lúdiques, etc. Una oferta
que es complementa amb uns paratges i un gran nombre de monuments megalítics,
pre-romànics, etc.
Demografia i estructura de la població
Santa Cristina d’Aro té un total de 4.547 habitants segons dades de l’IDESCAT de
l’any 2007, amb la qual cosa la seva densitat de població és de 69,8 hab/km2, una
densitat de població molt baixa si ho comparem amb la resta dels municipis objecte
d’estudi.
La majoria dels residents es concentren al nucli urbà central i a la zona de Salom
(propera al nucli central), una tendència que està creixent en els últims anys i que
permet que el municipi vagi adquirint gruix urbà. Per contra, la població a les
urbanitzacions es manté molt més estable.
Els estrangers representen més del 20% de la població resident a Santa Cristina d’Aro
(dades de l’any 2001). Es reparteixen entre gairebé en parts iguals els que provenen
de països desenvolupats i els que ho fan de països en vies de desenvolupament.
Taula 4.11: Origen de la població de Santa Cristina d’Aro. Any 2007.
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D’entre els habitants que provenen de països de la Unió Europea, predominen els que
han vingut a retirar-se a la zona, d’aquí que l’edat mitjana d’aquest grup es situi al
voltant dels 50 anys.
La immigració procedent de països en vies de desenvolupament, per contra, està
formada per gent més jove que s’hi ha instal·lat degut a les possibilitats laborals que
ofereix el municipi.
Comunicacions
La principal i, de fet, l’única via de comunicació remarcable per carretera de Santa
Cristina d’Aro és la carretera C-31. Les principals infraestructures de comunicació a
l’abast del municipi són:
•

Carretera C-31. Carretera que discorre pel litoral català i finalitza al terme
municipal de Palafrugell.

•

Carretera GI-662. Petita carretera que va de Santa Cristina d’Aro a CastellPlatja d’Aro.

•

Línies d’autobús. Existeixen línies d’autobús que van en direcció a Girona
passant pel municipi.

•

Aeroport. Per anar des de Santa Cristina d’Aro a l’aeroport Girona-Costa Brava
cal passar per tot l’eix fins a Maçanet de la Selva i agafar l’autopista AP-7. La
distància total és d’uns 39 km.

•

Estació RENFE. L’estació de tren més propera es troba a 18,3 km del municipi.
Es tracta de l’estació de Caldes de Malavella, que pertany a la línia de mitja
distància entre Barcelona i Portbou. Per arribar-hi cal passar per la C-65 i
creuar per l’interior de Llagostera per agafar la GI-674.

Economia i estructura productiva
El terme municipal de Santa Cristina d’Aro té una estructura productiva típica d’una
zona d’estiueig consolidada, amb una elevada activitat concentrada en el turisme i el
comerç i un pes relativament modest de la construcció i una molt escassa activitat
agrícola.
Les dades de mobilitat laboral defineixen Santa Cristina d’Aro com un municipi
predominantment residencial. Molts residents del municipi en treballen fora,
principalment a municipis de l’interior com Vidreres, Llagostera, Lloret o Girona.
Com ja s’ha citat abans, el terme municipal de Santa Cristina d’Aro té una elevada taxa
d’activitat concentrada en el turisme i el comerç, un pes relativament modest de la
construcció i una molt escassa activitat agrícola.
En les taules que segueixen es pot observar la població del municipi ocupada en els
diferents sectors i branques d’activitat segons dades de l’IDESCAT de l’any 2001.
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Taula 4.12: Població ocupada segons sectors d’activitat. Sta. Cristina d’Aro any 2001.
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Taula 4.13: Població ocupada en les diferents branques d’activitat. Llagostera any
2001.
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Com es pot observar, tot i el pes del sector serveis en l’economia, el pes relatiu de
l’hosteleria és bastant reduit, la qual cosa indica que al municipi existeix un predomini
del turisme de segona residència.
4.5.4 Castell-Platja d’Aro
Situació i marc territorial
El terme municipal de Castell-Platja d'Aro i està situat a la zona geogràfica de la Costa
Brava, al cor de la Mar Mediterrània. Pertany a la comarca del Baix Empordà,
província de Girona, Catalunya. Format per les viles de Castell d'Aro, a l'interior, i
Platja d'Aro i S'Agaró, al litoral, s'estén per l'extrem oriental de la Vall d'Aro, una estreta
plana drenada pel riu Ridaura i situada entre les muntanyes meridionals del massís de
Les Gavarres i la Serra de Cadiretes.
El municipi té una extensió de 21,9 Km2, limita al nord amb el terme municipal de
Calonge, a ponent amb el de Santa Cristina d'Aro, al sud amb Sant Feliu de Guíxols i a
llevant amb el litoral.
El terme municipal de Castell-Platja d'Aro és un dels principals atractius turístics de la
zona, gràcies, no tan sols a l’actractiu de les seves platges, sinó també als seus espais
naturals tals com el massís de Les Gavarres, Puig Pinell o la bassa del Dofí. D’aquí,
que sigui el municipi amb major oferta tant de places hoteleres de tot el Baix Empordà
amb un total de 4.245 (any 2006, IDESCAT).
Demografia i estructura de la població
Castell-Platja d’Aro té un total de 9.766 habitants segons dades de l’IDESCAT de l’any
2007, amb la qual cosa la seva densitat de població és de 445,9 hab/km2.
Segons dades de l’any 2007 de l’IDESCAT, els estrangers representen gairebé el 30%
de la població a Castell-Platja d’Aro. La majoria de residents estrangers provenen de
països desenvolupats, tot i que el pes dels que provenen de l’Àfrica és també bastant
important.
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Taula 4.14: Origen de la població de Castell-Platja d’Aro. Any 2007.
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Els residents que provenen de països desenvolupats solen tenir un poder adquisitiu
important. La majoria d’aquest col·lectiu és major de 50 anys i acudeix al municipi
retirar-se, passant llargues temporades a la zona i intercalant-les també amb llargues
estades als seus països d’origen.
D’altra banda, en els darrers anys de la dècada dels 90 i principis d’aquest segle, ha
crescut el nombre de residents que han vingut de països desenvolupats a establir els
seus negocis a la zona aprofitant les grans oportunitats que el context econòmic de la
zona, amb un creixement en tots els àmbits, oferia.
Per contra, el perfil de la població procedent de països en vies de desenvolupament es
totalment diferent. Es tracta principalment de gent jove amb poder adquisitiu baix que
acudeix a la zona a cobrir la demanda de mà d’obra, principalment en el sector terciari,
en busca d’oportunitats per poder aconseguir una qualitat de vida millor que la que
tenien en els seus països d’origen.
Comunicacions
Tal i com succeeix amb Santa Cristina d’Aro, l’única via de comunicació remarcable
per carretera de Castell-Platja d’Aro és la carretera C-31. En aquest cas però, al ser un
municipi amb més habitants i un nucli urbà més extens, disposa de més i millors
enllaços a la carretera. Les principals infraestructures de comunicació a l’abast del
municipi són:
•

Carretera C-31. Carretera que discorre pel litoral català i finalitza al terme
municipal de Palafrugell.

•

Carretera GI-662. Petita carretera que va de Santa Cristina d’Aro a CastellPlatja d’Aro.

•

Carretera C-253. Carretera que vas des de Sant Antoni de Calonge a Sant
Feliu de Guíxols resseguint el litoral des de pràcticament primera línia de costa.

•

Línies d’autobús. Existeixen línies d’autobús que van en direcció a Girona
passant pel municipi.

•

Aeroport. Per anar des de Castell-Platja d’Aro a l’aeroport Girona-Costa Brava
cal sortir per la carretera C-31, passar per tot l’eix fins a Maçanet de la Selva i
agafar l’autopista AP-7. La distància total és d’uns 45 km.

•

Estació RENFE. L’estació de tren més propera es troba a 25 km del municipi.
Es tracta de l’estació de Caldes de Malavella, que pertany a la línia de mitja
distància entre Barcelona i Portbou. Per arribar-hi cal passar per la C-31, seguir
per la C-65 fins a Llagostera i creuar per l’interior de Llagostera per agafar la
GI-674.
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Economia i estructura productiva

L’estructura productiva del terme municipal de Castell-Platja d’Aro es basa sobretot en
el sector terciari i el comerç. La construcció té un pes relativament important, però és
sobretot degut a l’augment de la demanda produïda per l’augment del turisme de
segona residència. Pel que respecta al sector primari, l’agricultura té un pes
pràcticament negligible.
En les taules que segueixen es pot observar la població del municipi ocupada en els
diferents sectors i branques d’activitat segons dades de l’IDESCAT de l’any 2001.
Taula 4.15: Població ocupada segons sectors d’activitat. Castell-Platja d’Aro any 2001.
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Taula 4.16: Població ocupada en les diferents branques d’activitat. Castell-Platja d’Aro
any 2001.
Agricultura
i ramaderia

Pesca

90
2
Font: IDESCAT

Indústries

Electricitat

manufactureres

gas i aigua

287

9

Construcció

490

Comerç i
reparació

643

Hostaleria

546

Transport i
comunicacions

127

En l’economia té un pes molt important tant el turisme de segona residència com el
sector de l’hoteleria. Així mateix, al municipi existeix tant l’anomenat “turisme de
qualitat” com el que no ho és, és a dir, hi ha turistes que realitzen una despesa molt
important i d’altres que la limiten al màxim.
Per a que ens fem una idea del gran volum d’afluència turística per entendre fins a
quin punt és important el turisme en l’economia, les dades que dóna el Departament
de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya de població estacional a
Castell-Platja d’Aro l’any 2003 és de 51.989 habitants, la qual suposa un creixement
de més de 6 vegades la població base.
Finalment, pel que fa a la mobilitat per raons laborals les estadístiques mostren que es
realitzen pràcticament el doble de desplaçaments des d’altres municipis a CastellPlatja d’Aro que al contrari. Això es deu a l’elevada activitat comercial i del sector
serveis en general respecte els municipis més propers.
A la taula següent es mostren dades de mobilitat obligada per motius laborals de l’any
2001 a Castell-Platja d’Aro.
Taula 4.17: Mobilitat obligada Castell-Platja d’Aro. Any 2001
Desplaçaments interns
2.113
Desplaçaments a altres municipis
991
Desplaçaments des d'altres municipis
1.742
Font:IDESCAT
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4. L’àmbit territorial del Baix Empordà i La Selva
Les persones que es desplacen al municipi a treballar provenen bàsicament de Sant
Feliu de Guíxols, Palamós, Calonge i Santa Cristina d'Aro. Pel que respecta als
residents que es desplacen a altres municipis, la majoria ho fan cap a Sant Feliu de
Guíxols i Girona.
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5. ANÀLISI DELS EFECTES AMBIENTALS DE L’EIX VIARI
5.1 Anàlisi de la situació prèvia. Els espais protegits
El sistema ambiental constitueix conjuntament amb el sistema d’assentaments i el
d’infraestructures de mobilitat un sistema bàsic d’estructuració del territori. Qualsevol
transformació o creixement, tant en l’àmbit urbanístic com en l’àmbit de les
infraestructures, incideix de forma activa en les transformacions del paisatge. Però
avui dia, no és suficient tenir només en compte els criteris de disseny i necessitats de
la pròpia infraestructura, sinó que s’ha de vetllar per protegir el territori, els seus valors
intrínsecs, econòmics, socials i culturals, per tal de revaloritzar-los i afavorir una
protecció integral que garanteixi la diversitat territorial. Cal tenir present que el territori
és un recurs limitat. Per això, cal promoure que se'n faci un ús racional, respectuós i
sostenible, i protegir-ne alguns espais per preservar la biodiversitat i el funcionament
dels ecosistemes.
Dins el sistema ambiental existeixen determinades parts del territori considerades
excepcionals pels valors naturals que atresoren. Aquests espais naturals van ser
inclosos dins del Pla d’espais d’interès natural (PEIN).
El PEIN va ser aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre (encara que des
d’aleshores el seu àmbit s’ha ampliat considerablement i les normes han estat
modificades puntualment amb decrets successius) amb l’objectiu de conservar el
patrimoni geològic, els hàbitats i els ecosistemes més representatius i més ben
conservats de Catalunya.
En l’àmbit de projecte existeixen diversos espais PEIN, que es mostren a la figura
següent:
Mapa 5.1: PEIN propers a l’eix viari

Font: Elaboració pròpia a partir del lector de mapes MiraMon

Tot i que els PEIN tenen una delimitació espaial, els espais naturals no poden ser
concebuts com a illes, desconnectades del territori que les envolta. Cal una planificació
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i una gestió integrades del territori global en què es troben immersos, que cerquin la
connectivitat biològica i, fins i tot, la continuïtat física, de manera que el sistema
esdevingui una autèntica xarxa. Aquests elements de connexió adquireixen un paper
força rellevant dins el conjunt del sistema, i permeten que els recursos vius es
dispersin, migrin i es moguin dins de l'espai. En resum, cal que el sistema d'àrees
protegides esdevingui una veritable xarxa.
Cal fer referència a la relació que hi ha entre el PEIN i xarxa Natura 2000. La xarxa
Natura 2000 defineix espais a protegir i els separa en dos tipus: les zones especials de
conservació (ZEC), les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA). Les ZEC són
espais que contenen hàbitats d’interès europeu o importants per a la conservació de
determinades espècies. Les ZEPA són zones necessàries per a la conservació
d’algunes espècies d’aus. D’acord amb la Llei 12/2006, de mesures en matèria de
medi ambient, la declaració d’una zona d’especial conservació (ZEC) o d’una zona
d’especial conservació per a les aus (ZEPA) implica la seva inclusió automàtica en el
PEIN. L’aprovació de la proposta catalana de Natura 2000 per part del Govern de
Catalunya (Acord de 5 de setembre de 2006) ha comportat una ampliació substancial
del PEIN. En efecte, quan va aprovar-se l’any 1992, el PEIN incloïa un 21 per cent del
territori català; actualment, després de les ampliacions puntuals dels darrers anys i un
cop incorporats els espais de Natura 2000, l’àmbit terrestre del PEIN s’aproxima al 30
per cent del territori i els espais marins sumen quasi 80.000 hectàrees.
Dels espais PEIN propers a l’eix, el massís de les Gavarres i el massís de les
Cadiretes ja en formaven part abans de l’aprovació de tot el procés de la xarxa Natura
2000, mentre que la resta van passar a formar part del PEIN a partir de la xarxa Natura
2000.
Massís de les Gavarres
Aquest espai natural, que forma part del PEIN des de 1992, és un bon representant de
les serres litorals silícies del sistema Mediterrani septentrional. Forma un conjunt
muntanyós individualitzat, situat a l'extrem septentrional de la serralada Litoral
catalana, que tanca pel sud a la plana Litoral empordanesa.
Les Gavarres són un massís d'edat paleozoica, format bàsicament per llicorelles que
cap al sud entren en contacte amb el batòlit granític litoral, mentre les calcàries només
apareixen puntualment als costers de Girona a l'extrem nord-oest. La situació i
orientació nord-oest i sud-est, des de la seva façana marítima fins als costers calcaris
de Girona i entre les valls pissarroses del vessant empordanès i els alvèols granítics
del vessant de la Selva, li confereixen un notable grau de diversitat. Una singularitat
d’aquest espai és la presència d'importants jaciments de sòls quaternaris recents.
Tot i no formar un relleu molt marcat (formes més o menys suaus, on el principal agent
de modelat ha estat la dissecció fluvial) i no assolir grans alçades (el cim més alt, el
Puig d'Arqués té 532 m d'alçada), aquest massís constitueix una barrera física entre la
Depressió Litoral del Baix Empordà i la Depressió Prelitoral de la Selva, factor decisiu
per a la conservació dels seus sistemes naturals. Petites fosses tectòniques
individualitzen aquest massís d'altres relleus litorals.
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Sense presentar elements molt notables o extremadament singulars, el conjunt de la
serra és un bon exemple de la diversitat dels ecosistemes mediterranis propis d'aquest
sector. Les Gavarres són per excel·lència les terres del país de la sureda i de l'alzinar
(Quercetum ilicis galloprovinciale); és en aquest massís on tenim un dels millors
testimonis a Catalunya dels boscos de sureda. El conjunt del massís atresora valuosos
recursos forestals, i constitueix una excel·lent reserva de poblaments florístics i
faunístics mediterranis.
El paisatge que predomina al massís és caracteritzat per les brolles calcífuges de
brucs i estepes amb un estrat superior de sureres i pins. En aquestes terres es
localitzen els boscos de pinastre més importants de Catalunya. Cal remarcar el
contrast que ofereix la vegetació de les fondalades i obacs humits ocupats per
paisatges euro-siberians com les vernedes, avellanoses o les castanyedes, amb la
resta del territori predominantment mediterrani. L'obaga baixa del vessant de la Selva,
més humida, es caracteritza per la presència d'alguns fragments de roureda de roure
martinenc. La presència d'espècies termòfiles i típicament mediterrànies com Cistus
ladaniferus, molt rares a la resta del país, determina una particular singularitat florística
en aquest espai.
Faunísticament, aquest massís constitueix un bon exponent típic de les comunitats
mediterrànies septentrionals, ben diferenciades de les que hom troba per sota de la
conca del riu Llobregat. Les densitats de les diferents espècies són notables, però no
la seva singularitat, llevat d'algunes espècies de la fauna lepidopterològica (Larentia
malvata,...) i dels heteròpters (Aradus flavicornis, ...), etc.
En resum, aquest espai va ser inclòs dins del PIEN perquè és un bon representant de les
serres litorals silícies del Sistema Mediterrani Septentrional. La situació fisiogràfica i
l'orientació variada li confereixen un notable grau de diversitat. Sense presentar elements
molt notables o extremadament singulars, el conjunt de la serra és un bon exemple de la
diversitat dels ecosistemes, especialment forestals, propis d'aquest sector. El conjunt del
massís atresora valuosos recursos forestals (una de les millors mostres de sureda i
pinedes de pinastre de Catalunya), i constitueix una excel·lent reserva de poblaments
florístics i faunístics mediterranis, amb algunes espècies singulars.
Massís de les Cadiretes
El Massís de les Cadiretes va ser inclòs al PEIN en la seva aprovació l’any 1992. Es
tracta d’un espai natural format per petites elevacions de relleu granític que entra en
continuïtat amb la Marina de la Selva tot separant la plana selvatana del mar. Els
vessants marítims d'aquest massís baixen de forma sobtada fins el mar amb una costa
rocosa alta i escarpada, molt abrupta i sotmesa a la dinàmica de les aigües marines. El
conjunt d'aquest massís constitueix una àrea natural de valors estètics i paisatgístics
excepcionals. Donades les seves característiques de massís litoral, aquest espai
augmenta el seu interès per mantenir en un bon estat de conservació una àrea prou
extensa de costa.
Cal destacar la singularitat geològica que representen algunes formacions
característiques del massís. Per exemple, afloraments granítics d'excepció i blocs
granítics modelats pels agents erosius que han donat com a resultat de la seva acció
formes molt curioses com les de Pedralta (formada per un gran bloc basculant).
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El paisatge d'aquesta serralada plenament mediterrani septentrional, se situa de ple
dins del domini de la sureda, i el territori és ocupat en gran part per les brolles
silicícoles. El massís presenta un notable interès biogeogràfic i conté diverses
particularitats tant florístiques com fitosociològiques (de les seves comunitats
vegetals). Cal destacar la presència al massís d'àrees notables per la seva riquesa en
espècies boreals, envoltades per una vegetació plenament mediterrània. Algunes
espècies extramediterrànies com la Drosera rofundifolia, el Potamogeton
polygonifolius, l’Hyperucum elodes i el Spahgnum subnitens troben en aquesta zona la
seva ubicació més propera a la Mediterrània.
La influència centreuropea i atlàntica també es reflecteix en els fondals i obacs humits,
on hi ha boscos de ribera com les vernedes, avellanoses, castanyedes i bosquines de
llorers, entre d'altres formacions particulars d'aquest massís. La presència d'aquests
elements extramediterranis en aquest massís plenament mediterrani li donen un
remarcable interès com a centre relictual d'espècies d'afinitats atlàntiques que, temps
enrere, devien ésser àmpliament representades en aquestes contrades. Els petits
pradells de teròfits (o plantes anuals ) que apareixen a les clarianes de les brolles o
petites cavitats humides temporalment són rics en petites espècies interessants i força
rares al país (Ophioglossum lusitanicum, Isoetes durieui, Cicendia filiformis, Cyperus
flavescens,...). Destaca també la presència en aquest massís d'algunes espècies
mediterrànies endèmiques d'àrea més o menys reduïda, que no es retroben enlloc
més de Catalunya (Genista linifolia, Iberis dunali,...).
La fauna terrestre és típicament mediterrània amb algunes comunitats de predadors
ben estructurades, on es poden trobar ocells rapinyaires diürns com l'astor, l'esparver,
l'aligot, l'àliga marcenca i el xoriguer, i entre els carnívors, el gat mesquer, la fagina, el
toixó, la mostela i la guineu. S'ha de dir que l'oreneta cua-rogenca i el corb marí
emplomallat espècies força rares, crien en aquest espai.
La línia litoral d'aquest massís presenta també un notable interès amb biocenosis
marines característiques dels trams de costa rocosa alta, fortament batuda i d'aigües
fondes i netes. Els sistemes marins són representatius de la zona de la Costa Brava
sud, amb una influència molt atenuada del Golf de Lleó, unes aigües encara fredes
però amb molta menys matèria orgànica en suspensió i una major transparència de
l'aigua, la qual cosa facilita la dominància algal fins els 60 m de fondària. Són de gran
interès els fons de grapissar i els blocs coral·lígens de fondària, ben diferents
paisatgísticament dels que trobem a les illes Medes.
La seva inclusió dins del PEIN es deu, per tant, a que aquest espai presenta l'interès de
mantenir una àrea prou extensa de la costa catalana de grans valors paisatgístics i
naturals, en un bon estat de conservació. Destaca la singularitat geològica i paisatgística
d'algunes formacions característiques del massís (blocs granítics...). La notable presència
d'elements extramediterranis (euro-siberians i atlàntics) en aquest massís plenament
mediterrani li donen un remarcable interès com a paratge d'espècies d'afinitats
atlàntiques. Cal remarcar també la presència de diverses espècies de la flora
endèmiques i rares a Catalunya. La línia litoral presenta un notable interès amb
biocenosis marines característiques dels trams de costa rocosa alta fortament batuda i
d'aigües fondes i netes; destaca el fons de grapissar i els blocs coral·lígens de fondària
ben diferenciats d'altres espais marins.
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Turons de Maçanet
L'espai del PEIN Turons de Maçanet comprèn el turó de Sant Jordi, el turó de les
Bruixes i l’obaga de Can Buscatells dins del terme municipal de Maçanet de la Selva i
el turó de Puigsardina al terme municipal de Riudarenes.
Forma part del conjunt d’afloraments basàltics que, tot constituint un bloc relativament
enlairat respecte les terres que els envolten, separa la depressió selvatana del
corredor de la Tordera i de les terres al·luvials del seu delta i, alhora, connecta el
massís de les Cadiretes amb els contraforts del Montseny i les Guilleries. Aquests
afloraments representen testimonis excel·lents del paisatge natural del pla de la Selva.
La seva principal singularitat rau en conjugar la presència d’elements extramediterranis
(rouredes seques i rouredes humides d'excepcional valor) en un entorn
biogeogràficament mediterrani.
Estany de Sils
L'espai del PEIN Estanys de Sils està inclòs majoritàriament al municipi de Sils, però
una petita part queda inclosa als municipis de Maçanet de la Selva i Caldes de
Malavella.
Aquest espai correspon, en part, a l'àmbit ocupat per l'antic Estanys de Sils i la seva
prolongació al llarg de la riera de Vallcanera, que neix a la serra de Coguls. Va ser
inclòs al PEIN com a mostra representativa de les zones humides que, en el passat,
van constituir l’important sistema llacunar de la plana selvatana. Cal destacar-ne
l’elevat interès paisatgístic, així com la singularitat en l’àmbit mediterrani i el fet que
compti amb comunitats vegetals i animals d’interès
Riera de Santa Coloma
Aquest espai d’interès natural constitueix el tram final de la riera de Santa Coloma, des
del pont de l'hostal de l'Arrupit fins a desembocar a la Tordera. L'espai drena la
subcubeta meridional de la depressió de la Selva i una part del bloc central de les
Guilleries.
El PEIN de la riera de Santa Coloma constitueix un excel·lent representant de la
vegetació aigualosa i de ribera, pròpia dels riberals dels cursos d’aigua dolça de la
plana de la Selva.
La superfície d’aquest espai és de 56 Ha repartides en quatre municipis: Fogars de la
Selva (2 Ha), Maçanet de la Selva (16 Ha), Maçanes (18 Ha) i Riudarenes (20 Ha).
L’associació vegetal més destacable és la verneda, la qual es troba en molt bon estat
de conservació i és el refugi d’espècies rares com el buixol, el lliri de neu o el marcòlic.
A més, també apareixen altres comunitats de gran importància als països catalans,
com la gatelleda o l’omeda amb mill gruà.
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Tal com passa en altres espais naturals de característiques similars, la fauna a la riera
de Santa Coloma és molt interessant i de característiques estrictament
centreeuropees.
La riera de Santa Coloma es va incloure al PEIN perquè conserva una representació
de la vegetació aigualosa i de ribera pròpia de les vores dels cursos d'aigua de la
plana selvatana. S'hi desenvolupen un conjunt de comunitats ripàries de gran interès
botànic, amb una notable presència d'elements eurosiberians, tant pel que fa a
comunitats com a espècies. Els factors negatius més importants per a la seva
conservació són la regressió del bosc de ribera i la contaminació de les aigües de la
riera.
5.2 Impactes potencials en l’estat inicial del medi
A banda de l’especial cura que s’ha de tenir ambientalment amb els PEIN, també és
necessari conèixer i preservar l’àmbit de projecte. És necessari tenir cura de la
vegetació existent i intentar afectar-la el menys possible, així com la fauna i el
patrimoni cultural present en les proximitats de l’eix viari.
La minimització dels impactes produïts s’ha de procurar tant en la fase de disseny com
durant la construcció i l’explotació per tal de que els efectes de la nova infraestructura
afectin el menys possible a l’estat actual del medi.
Tota la informació relativa als impactes i mesures correctores a aplicar s’ha extret dels
estudis d’impacte ambiental dels trams Vidreres-Llagostera i Santa Cristina d’AroCastell-Platja d’Aro, redactats el gener i l’agost de 2001 respectivament.
Flora i vegetació
A causa del clima humit i fresc es dóna una vegetació rica i atapeïda, però que s’ha
vist alterada per l’agricultura i la urbanització.
Sense modificacions externes, la vegetació forestal estaria dominada pels alzinars i les
rouredes. En la zona d’estudi hi predominarien l’alzina, l’alzina surera i la sureda, amb
algunes clapes de rouredes. Les rouredes, tot i que solen créixer en altitud majors, en
l’àmbit d’estudi, sobretot més al tram Llagostera-Maçanet (plana de la Selva), es
troben en condicions d’humitat i temperatura adequades.
Finalment també hi ha petites zones amb predomini de boscos de ribera, en la
proximitat dels cursos d’aigua. La manca d’aigua al riu Ridaura, degut a les extraccions
continuades, fa que tan sols aigües avall de la depuradora de Santa Cristina d’Aro, on
l’efluent s’aboca al riu, i per tant té un cabal permanent, sigui possible observar una
vegetació de ribera força ben constituïda.
Actualment la zona d’estudi s’ha vist transformada completament, de manera que no
queden pràcticament mostres de bosc primigeni i només han sobreviscut restes
boscoses en les parts amb terreny més abrupte i en les proximitats dels rius.
L’agricultura en primera instància és la causant d’aquesta transformació, sobretot als
sectors més plans. La silvicultura també ha contribuït a transformar els boscos primaris
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en plantacions d’arbres més productius com els pins o, fins i tot, els eucaliptus. També
la urbanització, sobretot en la última dècada, ha contribuït a aquesta transformació.
En resum, en l’actualitat podem trobar en l’àmbit de projecte les següents unitats de
vegetació:
•
•

•

Formacions forestals: S’hi troben les restes de suredes i alzinars, amb un
sotabosc amb masses de pi pinyoner.
Ambients de ribera: En aquest cas existeixen dues unitats diferenciades per
la presència o no d’aigua. En el primer cas, aigües avall de la depuradora de
Santa Cristina d’Aro, es troben ambients de ribera ben estructurats, amb
herbes aigualoses i alguns arbres característics dels boscos de ribera. En la
resta de casos, aigües amunt de la depuradora i algunes zones aïllades entre
Llagostera i Vidreres (prop del Reclar , a la riera Gotarra i sèquies menors), no
es pot dir que hi hagi boscos de ribera com a tals, encara que s’hi troben
algunes espècies pròpies de la vegetació de ribera, com poden ser l’arbreda
amb lliri fètid, la verneda amb consolda, els canyars o la gatelleda.
Paisatge agrícola: Tot i ser fruit de l’acció humana, també forma part de la
vegetació present en la zona de projecte i, en realitat, és la unitat dominant en
gran part del tram. Els cultius bàsics són els cereals, blat de moro, alfals,
fructícoles i ornamentals. Als marges dels camps s’hi poden trobar tot un seguit
de comunitats ruderals i arvenses i algunes restes de bardisses.

Fauna
En general, la fauna vertebrada d’una determinada zona està lligada a les
característiques de les comunitats vegetals i a la topografia de la zona. La zona
d’estudi presenta una fauna totalment mediterrània, però amb algun element de caire
centreuropeu i propi de muntanyes elevades i humides en època de pas i a l’hivern.
S’ha realitzat un anàlisi de les especies present en l’àmbit de projecte separant en
grups: amfibis, rèptils, ocells i mamífers.
Ambfibis
En l’àmbit de projecte s’hi troben onze amfibis, un 78,6% del total d’espècies que es
poden trobar a tot Catalunya. Aquesta xifra tan important es deu principalment a la
presència de zones humides.
Principalment es troben en les proximitats de diferents basses i sèquies de la zona. El
Ridaura, en canvi, és un factor limitant per la població d’amfibis ja que, d’una banda
l’explotació de l’aqüífer i de l’altra la gran permeabilitat de la seva llera (formada per
sauló), fan que sigui molt difícil l’estancament de l’aigua durant un període important.
Rèptils
La comunitat de rèptils està formada per un total de 14 espècies. La majoria són
espècies de requeriments ecològics no gaire exigents i típicament de caràcter
mediterrani. Això fe que es puguin trobar a tots els ambients, de de les zones forestals
i conreus fins a les zones urbanes.
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Ocells
Els ocells són els que presenten major nombre d’espècies en l’àmbit de projecte.
Alhora són el grup de vertebrats més afectats per les carreteres. L’atropellament afecta
pràcticament totes les espècies, essent especialment negatiu per les espècies
nocturnes que es veien enlluernades pels llums dels vehicles, i alhora atrets pels
nombrosos insectes atropellats.
Per a la major part d’aquestes espècies, els ecosistemes més favorables són els que
hi ha als boscos dels PEIN de les Gavarres i el Massís de les Cadiretes, i en menor
grau als marges del Ridaura i a les zones de conreu, tot i que aquestes dues últimes
són indrets molt important d’hivernada de nombroses espècies.
Mamífers
En general, la població de mamífers es troba ja molt degradada oer la gran
transformació que presenta la zona d’estudi i tan sols a les zones PEIN encara es
presenten poblacions ben conservades. Així, la major part de mamífers que ocupen la
zona d’estudi són de mida petita, essent el senglar el representant més gran d’aquest
grup.
Actualment, la presència de nombroses vies de comunicació, de poble i
urbanitzacions, fa que entre les dues zones PEIN el pas de fauna terrestre
estigui molt limitat, i possiblement només s’hi faci de forma esporàdica
aprofitant alguns torrents i zones boscoses.
A banda de preservar els pocs corredors de fauna que queden, cal tenir especial cura
al Reclar i sector de Can Companyó (Llagostera). El procés de reintroducció de la
Llúdriga als Aiguamolls de l’Empordà i la seva presència fins als anys 80 al riu
Tordera, fan que calgui extremar les precaucions en el corredor natural que tindria
aquesta espècie de connexió entre la conca de la Tordera i al del Ter, i que
precisament correspon al Reclar i sector de Can Companyó.
Paisatge
Donat que ja s’ha fet una descripció del paisatge general de les comarques, ara és
farà una descripció més detallada en diferents unitats paisatgístiques que corresponen
a diferents trams de la carretera.
Unitat paisatgística Vidreres-La Goba
Relleu molt suau i planer, els camps dominen el paisatge. Els marges de les parcel·les
i vores de rieres i sèquies amb arbres alineats, juntament amb les granges i masies
existents conformen el paisatge. Els nombrosos camins veïnals i carreteres locals
fragmenten tot l’espai.
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El paisatge assoleix un tret diferenciat en la vegetació natural de ribera, on cal
remarcar per la seva presència paisatgística els pollancres, els albers, els salzes i les
jonqueres i canyers.
Unitat paisatgística La Goba- Can Companyó
Sector de més relleu que l’anterior, vora el Massís de les Cadiretes, que representa un
corredor natural entre l’espai d’interès natural del Massís de les Cadiretes i els boscos
d’en Lop i el Sot de Malavella. El paisatge està dominat pels boscos, tant suredes i
rouredes, com pinedes secundàries, obertes per dues grans zones de paisatge
agrícola.
Pocs camins veïnals, alguns d’ells privats, i en bona part integrats al bosc.
El paisatge fluvial de la riera de Reclar acompanya aquesta unitat paisatgística cap a
l’interior.
Unitat paisatgística Can Companyó-Can Nadal
Paisatge molt pla on, a part dels boscos més allunyats de la carretera, els arbres sols
fan presència als marges, i a les vores de les rieres.
El paisatge dominant torna a ser agrícola, amb camps més grans de secà amb alguns
petits de regadiu aprofitant l’aigua de les rieres i del subsòl.
Cap al sector de la riera de la Gotarra, i cap al nord, es nota el domini creixent del
paisatge urbà proper al nucli de Llagostera.
Unitat paisatgística Can Nadal-enllaç de l’Alou.
Tot i el domini del paisatge agrícola, el relleu i la proximitat dels massissos de las
Cadiretes i les Gavarres, afavoreixen altra vegada al paisatge forestal, amb suredes,
rouredes i pinedes secundàries.
Grans masies complementen els paisatge, com Can Rauric i Can Roure. Cap a l’enllaç
de l’Alou, la gran amplada de la carretera amb l’enllaç viari i els viaductes, trenquen el
domini del paisatge forestal.
Unitat paisatgística enllaç de l’Alou-Can Reixach
Passat l’enllaç de l’Alou, amb terreny de relleu important, el paisatge torna a fer-se pla,
amb alguns camps de conreu de secà en les proximitats directes de la carretera i una
important massa forestal amb predomini de alzinars i suredes a partir d’aquí.
Tot un seguit de camins creuen per l’interior de les masses forestals fragmentant-les.
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Unitat paisatgística Can Reixach-Santa Cristina d’Aro
Aquest últim tram s’inicia amb predomini de camps de conreu, delimitats per camins i
carreteres locals. Pràcticament tot el paisatge es troba sense urbanitzar, encara que
existeix la urbanització de Can Reixach que trenca la monotonia del paisatge.
També hi destaquen en aquest primer tram algunes masies aïllades i el monestir de
Solius.
Al apropar-nos cap a Santa Cristina d’Aro el paisatge comença a fer-se urbà, encara
que prop del nucli urbà hi destaca la presència del Club Golf Costa Brava, que trenca
de forma radical amb el paisatge que l’envolta.
Patrimoni cultural
En aquest apartat es consideren, tant els elements pertanyent al patrimoni
arquitectònic dels municipis com les zones considerades de patrimoni arqueològic, que
poden ser afectades per la carretera o es troben a prop d’aquesta.
Patrimoni arquitectònic
Per a la identificació del patrimoni arquitectònic de cada municipi s’ha recollit la
informació continguda als respectius Plans d’Ordenació Urbanística Municipal. A
continuació s’adjunta un llistat amb els elements del patrimoni arquitectònic afectat:
Taula 5.1: Elements del patrimoni arquitectònic dels municipis
Patrimoni arquitectònic
Nom
Municipi
Molí d'en Ramón
Santa Cristina d'Aro
Església de Sant Josep
Santa Cristina d'Aro
Mas Pla
Santa Cristina d'Aro
Can Creixell
Santa Cristina d'Aro
Mas Modrenyac
Santa Cristina d'Aro
Mas Beuboli
Santa Cristina d'Aro
Mas Pla
Santa Cristina d'Aro
Cal Provençal
Santa Cristina d'Aro
Mas Riembau
Castell-Platja d'Aro
Edificis del nucli urbà
Vidreres
Església de Santa Maria
Vidreres
Capella de la Mare de Deu dels Dolors
Vidreres
Mas Flassià
Vidreres
Búnquer de Can Vall-Llosera
Vidreres
Forn de rajols del bosca de Can Puig
Vidreres
Trinxeres del bosc de Can Puig
Vidreres
Can Canyet
Vidreres
Can Gener
Vidreres
Can Pla
Vidreres
Castell de Sant Iscle
Vidreres
Ca L'Aulet
Vidreres
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Can Poch
Llagostera
Can Carbonell
Llagostera
Església de Santa Ceclina
Llagostera
Can Companyó
Llagostera
Castell de Llagostera
Llagostera
Barri vell de Llagostera
Llagostera
Capella del Roser
Llagostera
Torre Alberti
Llagostera
Estació de ferrocarril
Llagostera
Edificis de l'eixample estació de
Llagostera
Llagostera
Església de Sant Feliu
Llagostera
Can Boada
Llagostera
Can Vidal de Llobaterà
Llagostera
Can Ferrer
Llagostera
Can Gros
Llagostera
Can Adal-Nadal
Llagostera
Can Guardiola
Llagostera
Can Font
Llagostera
Font. Elaboració pròpia a partir de dades dels POUM dels municipis

Patrimoni arqueològic
Al llarg de la traça existeixen tot un conjunt d’elements d’especial interès arqueològic.
Tal i com s’ha fet amb el patrimoni arquitectònic, per a la identificació del patrimoni
arqueològic de cada municipi s’ha recollit la informació continguda als respectius Plans
d’Ordenació Urbanística Municipal. A continuació s’adjunta un llistat amb els elements
del patrimoni arqueològic afectat a cada municipi:
Taula 5.2: Elements del patrimoni arqueològic dels municipis
Patrimoni arqueològic
Nom de jaciment
Municipi
Dolmen del Mas Bousarenys
Santa Cristina d'Aro
Mas Bousarenys
Santa Cristina d'Aro
Santa Cristina d'Aro
Santa Cristina d'Aro
Pedres dretes d'en Lloveres
Santa Cristina d'Aro
Pedra Ramera
Santa Cristina d'Aro
Troballes Paleolítiques de Vidreres
Vidreres
Puig Gros
Llagostera
Can Pere Pere
Llagostera
Nucli Urbà de Llagostera
Llagostera
Pla de la Maiena
Llagostera
Pocafarina
Llagostera
Can Nadal
Llagostera
Can Roure
Llagostera
Can Font-Can Guardiola
Llagostera
Can Tibau
Llagostera
Font. Elaboració pròpia a partir de dades dels POUM dels municipis

71

5. Anàlisi dels efectes ambientals de l’eix viari

5.3 Impactes directes
A continuació s’enumeren diferents impactes que produeix la construcció de l’eix viari.
Es diferencien els impactes que es produeixen durant la construcció, dels que alguns
tenen caràcter permanent i altres no, i els que es produeixen en l’explotació, per la
pròpia infraestructura, que tenen tots caràcter permanent.
Geomorfologia
Les operacions que modifiquen la morfologia del terreny tenen caràcter permanent en
la seva majoria. Aquests es donen durant la construcció, encara que es mantenen
durant l’explotació de l’obra.
Durant la construcció
Els desmunts i terraplens provoquen un canvi en la morfologia del terreny, tant en la
zona d’excavació com en els possibles punts d’abocament.
Donat que la hidrosembra de talussos és una de les últimes operacions en el procés
d’execució de les obres, es produeix l’erosió d’aquests per les aigües d’escolament
superficial com a conseqüència de la manca de vegetació que protegeix la capa
superficial
La circulació de maquinària pot provocar problemes d’erosió superficial i compactació
del sòl i canvis en la textura i estructura del mateix.
Durant l’explotació
Al llarg de tot el traçat la nova carretera s’adapta bastant a l’existent i, per tant, al
terreny natural, de forma que els desmunts i terraplens no són de gran alçada i el
canvis més importants en la morfologia del terreny són a causa de l’augment de
l’amplada total de la calçada. On sí es produeixen canvis importants són en els
enllaços, ja que la morfologia d’aquests varia i comporta moviments de terres
importants.
Les obres de fabrica, al creuar per rius i torrents, poden provocar inestabilitat als
marges.
Aigües superficials
Les afectacions que es produeixen a les aigües superficials, poden estar estretament
lligades amb l’impacte de les aigües subterrànies.
Durant la construcció
Els principals impactes que es poden produir durant la construcció són l’alteració de
les condicions de drenatge i la contaminació de les aigües superficials.
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Les obres del nou eix poden produir problemes a l’escolament de les aigües
superficials al llarg del traçat tallant o modificant la llera de rius, torrents, rieres i
sèquies.
De forma indirecta, el moviment de terres que es pugui produir en la llera o les seves
proximitats pot provocar que es generi una inestabilitat i l’augment de l’erosió. Aquests
processos erosius poden representar un notable increment de la terbolesa de l’aigua i
la sedimentació i rebliment de lleres aigües avall.
Les afeccions a la qualitat de l’aigua són degudes a l’aportació directa d’elements
contaminants procedents tant de les excavacions de l’obra com de la indústria i
instal·lacions accessòries que es generen al voltant de l’obra.
Durant l’explotació
En la fase d’explotació del projecte, en principi les afectacions sobre els cursos d’aigua
superficial haurien de ser mínims, sempre que el dimensionat del traçat i obres que
interceptin els cursos d’aigua sigui correcte.
De la mateixa manera, tampoc s’haurien de produir abocaments que contaminin els
cursos d’aigua.
Pel que fa a les tasques de conservació i manteniment de l’eix al llarg del període de
concessió, aquestes no haurien de crear tampoc problemes de contaminació per
abocament de substàncies als rius i torrents.
Hidrologia subterrània
Durant la construcció
Durant la fase de construcció, els impactes sobre les aigües subterrànies tan sols es
poden produir per dos motius: la intercepció de l’aqüífer, amb la corresponent alteració
del flux i possibilitat de contaminació, o la contaminació per infiltració d’aquest.
En ambdós casos, les conseqüències seran de major o menor importància en funció
de l’ús o usos a què es destinin els recursos hidrològics afectats.
Els cas de la contaminació per infiltració es donarà principalment en aqüífers amb
nivell freàtic somer situats en terrenys relativament permeables.
Durant l’explotació
Els impactes sobre els aqüífers subterranis en la fase d’explotació han de ser mínims,
sempre que les afectacions en la fase de construcció no hagin provocat danys
irreversibles, alterant les condicions de flux. Els efectes de la contaminació en fase
d’execució s’aniran esmorteint amb el temps.
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Soroll
L’anàlisi de l’impacte acústic pretén determinar la pèrdua de benestar de les persones
en la mesura que el projecte varia els nivells de sonoritat imperants en la situació
abans de la nova infraestructura.
Durant la construcció
L’impacte acústic és diferent en l’etapa de construcció i en la d’explotació. Durant la
construcció les principals causes d’augment del soroll són els treballs amb maquinària.
Durant l’explotació
A l’etapa d’explotació, la carretera serà una font emissora de soroll lineal al llarg del
seu recorregut. El nivell de sonoritat serà pràcticament constant al llarg de la traça.
Aquest soroll vindrà provocat pel motor dels vehicles, el fregament dels neumàtics amb
l’asfalt i el fregament amb l’aire.
La importància d’aquest impacte ve donada principalment pel nivell de trànsit i la
proximitat a la traça.
Vegetació
La vegetació, en un projecte de carreteres, sol ser un dels factors ambientals amb un
nivell d’afectació més important per diferents causes.
Durant la construcció
Les diferents afectacions que es poden produir sobre la vegetació durant l’execució de
les obres són les següents:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Supressió de les plantes, degut als treballs de desforestació i d’aixecament del
mantell edàfic.
Alteració i modificació de les comunitats afectades pels moviments de terres,
abocaments, préstecs, camins de servei i accessos auxiliars.
Creació d’un efecte barrera en la continuïtat de la vegetació, en especial a les
masses arbrades. Aquest fet representa una fragmentació de les comunitats
existents i les fa més sensibles i vulnerables.
Possible recepció d’impactes deguts a la circulació de maquinària.
Afectació per gasos tòxics d’escapament de la maquinària d’obra.
Reducció de la capacitat fotosintètica de les plantes a causa de la deposició de
pols.
Alteració de l’entorn i modificació del paisatge.
Destrucció de vegetació.
Pèrdua de la capacitat regenerativa de la vegetació a causa dels contaminants.
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Durant l’explotació
Els impactes sobre la vegetació durant la fase d’explotació són molt menys importants
que els de la fase de construcció. A banda del major o menor període de recuperació
dels impactes produïts en la fase de construcció, els únics impactes que es produeixen
sobre la vegetació durant l’explotació són els derivats de la fragmentació de les
masses forestals i la destrucció de la vegetació en la zona afectada per la pròpia
carretera i els que produeix la contaminació a causa de la utilització de la via.
Fauna
A banda del impactes directes que produeixi la infraestructura, s’ha de tenir en compte
la fauna d’una determinada zona està lligada a les característiques de les comunitats
vegetals i a la topografia de la zona, per tant, els impactes sobre la vegetació també
suposen un impacte, de forma indirecta, per a la fauna.
Durant la construcció
Les diferents afectacions que es poden produir sobre la fauna durant l’execució de les
obres són les següents:
•

•
•

Destrucció física dels hàbitats ocupats o explotats per la fauna, ja sigui pel pas
de la pròpia traça o per la ocupació per les instal·lacions auxiliars, préstecs,
abocadors i accessos.
Alteracions del comportament de la fauna a causa de l’augment del nivell de
soroll.
Desaparició física dels animals durant l’execució de les obres. Afecta sobretot a
vertebrats de desplaçament lent, com petits mamífers, amfibis, rèptils i aus
durant el període de nidificació.

Durant l’explotació
Durant la fase d’explotació també es donen tot un seguit d’impactes que afecten a la
fauna dels voltants de la carretera. Són els següents:
•
•
•

Efecte barrera, a causa de l’existència de desmunts i terraplens a la via, que
impedeixen el pas de la fauna.
Atropellament dels animals.
Contaminació, tant atmosfèrica, a causa de la circulació de vehicles, com per
vessaments d’olis i greixos, accidents, contaminació acústica, etc.

Paisatge
El paisatge és l’aspecte perceptible del medi. El marc geogràfic, la geologia, el sòl, el
clima, el medi natural, la ordenació del territori, el patrimoni cultural, el soroll, la qualitat
de l’aire, etc., cadascun d’ells, per separat, poden formar part d’un ampli ventall de
situacions. Tots junts, en la seva interacció dinàmica, evolució i ús, donen un resultat
únic, un paisatge propi i exclusiu.
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Durant la construcció
Durant la fase d’execució de les obres es poden produir les següents modificacions en
el paisatge:
•

•
•
•
•
•
•

Els treballs de desmunt i terraplè, que comporten l’aixecament de material
edàfic i l’eliminació de la capa vegetal, provoquen una important variació de
tonalitats, coloracions i textures en les zones afectades.
La modificació dels enllaços en la nova carretera provoca un canvi en el
paisatge, sobretot a causa dels talussos als enllaços a diferent nivell.
Els préstecs creen una configuració diferent del paisatge i en modifiquen la
morfologia.
Las instal·lacions provisionals i serveis d’obra no s’integren dins el paisatge
existent.
Les obres de fàbrica de mida considerable són obres amb un impacte visual
important.
La nova traça, tot i tenir un traçat que s’adapta bastant a l’anterior, provoca un
impacte visual important a causa del seu major tamany.
En els punts on la traça no segueix l’antiga carretera l’impacte sobre el
paisatge serà major.

La majoria d’aquests impactes, sobretot els més importants, es limiten al període
d’execució de les obres i desapareixen o queden molt reduïts amb la finalització
d’aquestes.
Durant l’explotació
El principals impactes que es donaran en l’etapa d’explotació de la carretera seran:
•
•
•

Efecte tall en la vegetació i el paisatge en general a causa de la nova carretera.
Intrusió visual de la traça de la carretera en els trams on no coincideix amb
l’antiga carretera.
Es manté l’impacte visual dels viaductes i obres de fàbrica.

5.4 Mesures correctores
Geomorfologia
Mesures per evitar la inestabilitat dels marges dels cursos d’aigua:
•
•

Hidrosembra de talussos, ja que la vegetació redueix els processos
erosius.
Limitar els talussos màxims a 3H-2V als marges per evitar que erosions
puntuals provoquin inestabilitat per esllavissament.

Mesures per limitar els problemes derivats de la circulació de maquinària i ocupació
del sòl:
•

Límits d’expropiacions i ocupacions temporals degudament delimitats
per reduir al màxim l’ocupació.
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•
•
•

•

Acopis de terra vegetal necessària formant cordons al llarg de la zona
d’explotació.
Evitar realitzar acopis de terres fora de les zones delimitades.
Utilitzar excedents de terres (per ordre de preferència) per a:
I.
Utilització en explotacions agrícoles properes a la traça.
II.
Abocador.
Per tal de limitar la compactació innecessària del sòl per la circulació de
vehicles:
o Prohibició de circular fora dels àmbits de l’obra.
o Senyalització dels camins d’accés a la traça i instal·lacions
auxiliars.
o Elaboració de mapes d’accés a l’obra, actualitzats periòdicament

Aigües Superficials
Els principals problemes per als cursos d’aigua superficial es donen en la fase de
construcció mentre que, si les obres de drenatge estan correctament dimensionades,
no s’haurien de produir afectacions als cursos d’aigua superficial en la fase
d’explotació de l’obra.
En la fase de construcció s’ha de posar especial atenció en els següents aspectes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Augmentar la llum dels viaductes i obres de fàbrica per tal que no afectin a la
llera, minimitzant el nombre d’obres de defensa fluvial.
Evitar la invasió perllongada dels llits d’inundació.
Limitar les excavacions a les lleres i intentar restablir les seves característiques
naturals.
Garantir l’estabilitat dels moviments de terres que s’efectuïn en les proximitats
dels cursos d’aigua superficials.
Restaurar la vegetació de ribera que resulti afectada per les obres.
Recollir en basses de decantació les aigües d’escolament tèrboles de l’obra
abans de que s’incorporin als cursos naturals.
Controlar l’emmagatzematge i manipulació de productes de la indústria auxiliar
de l’obra.
Ubicar en punts allunyats dels cursos d’aigua el parca de maquinària, àrids i
formigó i controlar els seus desguassos i abocaments.

Hidrologia Subterrània
Degut a la directa relació entre les aigües superficials i subterrànies, moltes de les
mesures correctores de proposades per a unes afecten indirectament a les altres.
Les principals afectacions que es poden produir en aquest cas són intercepcions i
contaminació dels aqüífers.
Mesures per evitar la contaminació directa per vessament d’olis, greixos i carburants, i
altres contaminants en excavacions localitzades en aqüífer:
•

Evitar l’entrada d’aigües d’escolament superficial directament a les zones
d’excavació mitjançant rases perimetrals.
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•

Control del material de rebliment.

Mesures per evitar la contaminació indirecta dels aqüífers per contaminació de les
aigües de recàrrega:
•

Localitzar els parcs de maquinària i totes aquelles instal·lacions auxiliars que
comportin manipulació de substàncies perilloses o potencialment contaminants
fora de terrenys al·luvials.

Soroll
Els impactes ocasionats durant les obres a causa de la maquinària principalment, són
els més severs i, per tant, els que resulten més importants de limitar. En aquest sentit
es proposen les següents mesures:
•
•
•
•

Limitar els horaris de treball de l’obra entre les 8 i les 22 hores com a màxim.
Reduir les emissions sonores de la maquinària a través d’un acurat
manteniment que garanteixi un bon funcionament.
Evitar establir vies d’accés a l’obra a través de l’interior de les poblacions o
urbanitzacions.
Prohibir expressament la circulació per l’interior de les poblacions o
urbanitzacions.

Vegetació
Mesures per evitar la pèrdua de biomassa vegetal:
•
•
•
•

Aportació i estesa de 30cm de terra vegetal.
Hidrosembra de talussos.
Plantacions.
Revegetació de les zones de parc de maquinària i instal·lacions auxiliars.

Mesures per evitar o corregir la pèrdua de capacitat regenerativa de la vegetació:
•
•
•

Acopis de terra vegetal en alçades inferiors a 2m.
Evitar la compactació durant la manipulació.
Anàlisi i esmena en cas necessari de la terra vegetal amb adobs adients.

Mesures per evitar la degradació o eliminació de les comunitats properes a la traça:
•
•

Marcar la traça, accessos i zones d’ocupació de forma estricta.
Limitar les zones d’ocupació a terrenys agrícoles i evitar terrenys de massa
forestal.

Fauna
Mesures per evitar la destrucció física dels hàbitats ocupats o explotats per la fauna:
•

Evitar la ubicació de instal·lacions auxiliars o ocupacions de qualsevol tipus en
zones de potencial ocupació de la fauna, tenint especial cura en:
78
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•
•

o Els PEIN propers a la traça.
o Marges de rius, torrents i rieres.
Estricte marcatge de la traça i zones d’ocupació.
Restaurar totes les zones afectades per l’execució de les obres amb caràcter
temporal, creant nous hàbitats per la fauna.

Mesures per evitar l’efecte barrera de la infraestructura:
•

Complir amb allò establert al “Manual de prevenció i correcció dels impactes de
les infraestructures viàries sobre la fauna”, Documents dels Quaderns del medi
ambient, número 4, editat per la Generalitat de Catalunya, per tal de garantir la
permeabilitat de la infraestructura per al pas de fauna.

Paisatge
Els impactes sobre el paisatge són principalment totes aquelles accions que
comporten la modificació del paisatge actual. Aquests impactes són molt difícils de
corregir. Les mesures proposades són les següents:
•
•
•
•

Limitar l’abandonament de l’antiga traça en les obres de desdoblament.
Restaurar els cursos d’aigua interceptats.
Reposició de la massa forestal destruïda per ocupacions temporals.
Hidrosembra de talussos.
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6. EF
FECTES SOBRE
S
EL
L SISTEMA
A D’ASSENTAMENT
TS
E
de
e la poblac
ció. influènc
cia del flux
x migratori..
6.1 Evolució
Als municipis
m
a estudiar s’ha
s
produïït un important creixe
ement dem
mogràfic. Re
esulta
intere
essant tenir en comptte que aqu
uest creixem
ment de po
oblació té d
dos components
bàsiccs: el creixe
ement natu
ural i el fluxx migratori. A continua
ació es mo
ostren les dades
d
d’evo
olució de població a Catalunya
a i la influ
uència del flux migra
atori en aq
quest
creixxement per tal
t de poder analitzar comparativa
c
ament amb els municip
pis a estudia
ar.
Taula 6.1:
6 Evolució de la pob
blació a Cattalunya.
Any
Població
1998
6.147.610
6
1999
6.207.533
6
2000
6.261.999
6
2001
6.361.365
6
2002
6.506.440
6
2003
6.704.146
6
2004
6.813.319
6
2005
6.995.206
6
2006
7.134.697
7
2007
7.210.508
7
Font: Insstitut d’Estad
dística de Ca
atalunya. (Any 2008)

a població a Catalunya
a.
Grràfic 6.1: Evvolució de la

Font: Elaboració pròpia a parttir de les dad
des de l’Instittut d’Estadística de Catalunya. (Any 2008)
2

des s’obté que
q
durant el període
e 2000-2007
7 la taxa m
mitjana anual de
D’aquestes dad
creixxement de la població
ó ha estat de
d l’1,92%.. Ara bé, d’aquests,
d
p
part es deu
uen a
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a població i part al fluxx migratori. A la taula següent
s
s’ob
bserva, en xifres
creixxement de la
totalss, els habita
ants de Catalunya en funció
f
de la seva proce
edència:
Gràfic 6.2
2: Evolució de
d la poblacció espanyo
ola i estrang
gera a Cata
alunya.

Font: Elaboració pròpia a parttir de les dad
des de l’Instittut d’Estadística de Catalunya. (Any 2008)
2

e gràfic anterior es pot observar de forma qualitativa
q
que, mentre que la pob
blació
En el
espa
anyola pràctticament no
o ha variat en els últim
ms anys, la població esstrangera sí
s que
ha viist incremen
ntat el seu pes
p en la de
emografia. En termes quantitatiuss, del creixe
ement
total de població
ó a Catalun
nya, tan solss el 16,6% es deu a un
n creixemen
nt de la pob
blació
espa
anyola i el 83,4% restan
nt es deu a fluxos migrratoris.
e el 2000 i el 2007 Ca
atalunya a passat
p
de te
enir menys de dos-cen
nts mil habitants
Entre
estra
angers a te
enir-ne gaire
ebé un milió, la qual cosa suposa un creixxement del 27%
anua
al.
Vidre
eres
a dècada de
els noranta, el nombre d’habitantss de Vidrere
es ha
Des dels darrerss anys de la
cresccut de forma notable, registrant
r
un
n creixemen
nt mig anua
al del 5,58%
% entre els anys
a
1998
8 i 2007, taxxa que gaire
ebé triplica la registrada a Catalun
nya en el mateix períod
de.
Taula 6.2
2: Evolució de la pobla
ació a Vidreres.
Any
1998
1999
2000

Població
4302
4489
4740
81
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

5026
5287
5559
5762
6215
6676
7016

Font: Insstitut d’Estadística de Cattalunya. (Anyy 2008)

mogràfic a Vidreres.
V
Gràficc 6.3: Creixxement dem

Font: Elaboració pròpia a parttir de les dad
des de l’Instittut d’Estadística de Catalunya. (Any 2008)
2

pecte a l’origen d’aque
est creixeme
ent, en la ta
aula següen
nt es mostra
a l’evolució de la
Resp
pobla
ació espanyyola i estran
ngera al mu
unicipi:
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Gràfic 6.4: Evolució
ó de la pobla
ació espany
yola i estran
ngera a Vidreres.

Font: Elaboració pròpia a parttir de les dad
des de l’Instittut d’Estadística de Catalunya. (Any 2008)
2

Com
m es pot obsservar al grràfic, part im
mportant de
el creixeme
ent demogrà
àfic del mu
unicipi
es de
eu a movim
ments migra
atoris. Tot i això, a dife
erència del que succee
eix globalm
ment a
Cata
alunya, també ha cresscut de form
ma importan
nt el nombre de resid
dents espan
nyols.
Perccentualmentt, el 66% de
e l’augmentt de poblac
ció es deu a creixemen
nt en la pob
blació
espa
anyola i el 34% a fluxoss migratoriss.
Les dades mosstren que, percentualment, el moviment
m
m
migratori
no ha tingut tanta
influè
ència en el
e creixeme
ent demogrràfic com en
e el globa
al de Catalunya. De totes
forme
es, no es pot
p restar im
mportància a la immigrració en el municipi, ja
a que el no
ombre
total de població
ó estrangera s’ha multiiplicat quas
si bé per 6 en
e el període 2000-200
07.
Taula 6.3: Crreixement natural
n
de la
a població de
d Vidreres
Creixem
ment
Creixement
C
Any
pobla
ació
Percentatg
ge
natural
espanyyola
2007
191
1
37
19,37%
2006
377
7
52
13,79%
2005
275
5
38
13,82%
2004
141
1
20
14,18%
2003
160
0
19
11,88%
2002
153
3
33
21,57%
2001
140
0
5
3,57%
Fo
ont: Institut d’Estadística
d
de Cataluny
ya. (Any 2008
8)
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ent total de
e població espanyola, s’observa
a en la tau
ula anteriorr que
D’entre l’augme
nomé
és una petita part es deu
d a creixe
ement natural, de man
nera que en
n els últims anys
hi ha
a hagut uns movimentss interns imp
portants cap
p a Vidreress.
Llagostera
El crreixement de la poblacció de Llago
ostera ha es
stat del 31%
% entre el 1998 i 2007,, amb
la qu
ual cosa s’o
obté una taxxa de creixxement del 3%
3 anual. Aquest
A
creiixement es situa
per sobre
s
del de
d Catalunyya en aquesst mateix període,
p
que
e no arriba al 2% anu
ual de
mitja
a, i és pràctticament igu
ual que la mitja
m
anual de la coma
arca de la S
Selva en aq
quest
perío
ode.
T
Taula
6.4: Evolució de la
l població a Llagosterra.
Any
Poblacció
1.998
5.565
5
1.999
5.624
4
2.000
5.769
9
2.001
5.910
0
2.002
6.072
2
2.003
6.293
3
2.004
6.461
1
2.005
6.764
4
2.006
7.062
2
2.007
7.314
4
Font: Institut d’Estadísstica de Cata
alunya. (Any 2008)

Gràficc 6.5: Creixe
ement demogràfic a Llagostera.

Font: Elaboració pròpia a parttir de les dad
des de l’Instittut d’Estadística de Catalunya. (Any 2008)
2

ement demo
ogràfic, parrt es deu a fluxos migratoris, qu
ue en el ca
as de
D’aquest creixe
Llago
ostera provenen principalment de l’Àfrica.
84

6.
6 Efectes sob
bre el sistem
ma d’assentam
ments

Gràfic 6.6: Evolució de
d la poblacció espanyo
ola i estrang
gera a Llago
ostera.

Font: Elaboració pròpia a parttir de les dad
des de l’Instittut d’Estadística de Catalunya. (Any 2008)
2

mportància del fenome
en de la im
mmigració a Llagostera
a queda refflectit a la figura
f
La im
anterrior, ja que més del 40
0% de l’incrrement de població
p
enttre els anyss 2000 i 200
07 es
deu a la immig
gració. De totes form
mes, al con
ntrari del que succeeix globalme
ent a
alunya, el crreixement de
d població espanyola no és genss desprecia
able en el ca
as de
Cata
Llago
ostera.
Taula 6.5
5: Creixeme
ent natural de
d la poblacció de Llago
ostera
Creixem
ment
Creix
xement
Any
pobla
ació
Perrcentatge
nattural
espanyyola
2007
175
5
24
2
13,71%
2006
249
9
36
3
14,46%
2005
122
2
30
3
2
24,59%
2004
147
7
15
1
10,20%
2003
99
14
1
14,14%
2002
29
5
17,24%
2001
56
-7
-1
12,50%
Font: Instittut d’Estadísstica de Cata
alunya. (Any 2008)
2

pecte al creixement de poblacció espanyo
ola, en de
estaquen e
els últims anys,
Resp
coinccidint amb la construccció de l’eix viari.
v
Veientt el percenttatge de cre
eixement na
atural,
s’aprrecia la imp
portància de
d la migra
ació interna
a. I és que la situació
ó estratègic
ca de
Llago
ostera, unitt a la millorra de les co
omunicacions per carrretera que li proporcio
ona la
consstrucció de l’eix
l
viari, fa
an d’aquestt municipi un
u lloc immillorable perr anar tant cap
c a
Giron
na, la Costa
a Brava o en direcció a l’AP-7.
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Santta Cristina d’Aro
Santta Cristina d’Aro
d
és un petit poble costaner on
n en els darrrers anys d
de la dècada
dels noranta i l’inici d’aquesst nou segle
e s’ha produ
uït un creixe
ement demogràfic molt
ortant. Tant és així que entre l’anyy 1998 i 200
07 el creixem
ment de la p
població ha
a
impo
estatt del 72%, molt
m per sob
bre de la miitjana de Ca
atalunya.
T
Taula
6.6: Evolució de la
l població a Santa Cristina d’Aro
o.
Any
Població
ó
1998
2.650
1999
2.730
2000
2.902
2001
3.049
2002
3.206
2003
3.522
2004
3.735
2005
3.983
2006
4.214
2007
4.547
Font: Institu
ut d’Estadísticca de Catalu
unya (Any 20
008)

Gràfic 6.7:
6 Creixem
ment demogràfic a San
nta Cristina d’Aro.

Font: Ela
aboració pròp
pia a partir de
d les dades de l’Institut d’Estadística
d
a de
Catalunyya. (Any 200
08)

En el
e creixeme
ent demogrràfic de Sa
anta Cristina d’Aro tam
mbé hi ha jugat un paper
p
impo
ortant la imm
migració, fin
ns al punt que
q han pas
ssat de reprresentar el 14% del tottal de
pobla
ació el 2000
0 a gairebé el 22% el 2007.
2
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Gràfic 6.8:
6 Evolució
ó de la població espan
nyola i estra
angera a Sta
a. Cristina d’Aro.
d

Font: Elaboració pròpia
p
a parttir de les dad
des de l’Instittut d’Estadísttica de Catallunya. (Any 2008)
2

T
Taula
6.7: Creixement
C
n
natural
de la
a població de
d Sta. Crisstina d’Aro
Creixem
ment
Creix
xement
Any
pobla
ació
Perrcentatge
nattural
espanyyola
2007

209

41

19,62%

2006

147

42

28,57%

2005

170

7

4,12%

2004

134

25

18,66%

2003

235

18

7,66%

2002

79

24

30,38%

2001

90

2

2,22%

Font: Instittut d’Estadísstica de Cata
alunya. (Any 2008)
2

El crreixement de
d la poblacció es deu més a l’arriibada de no
oves famílie
es que no pas
p a
un augment de la natalitatt. El perfil dominant
d
de
els nouving
guts és el d
de famílies joves
n municipi petit
p
i tranquil durant l’’hivern i gaudeix
amb nens. Santta Cristina d’Aro és un
de to
ots les avan
ntatges en quant
q
a infra
aestructura turística i oferta
o
d’oci durant l’esttiu. Si
a aixxò s’hi afege
eix la millora
a de les com
municacions per carrettera en dire
ecció a Girona i a
l’AP--7, és com
mprensible el gran sa
alt en el creixement
c
de poblacció a caus
sa de
moviiments interrns a partir de la constrrucció de l’e
eix.
d
Casttell-Platja d’Aro
El creixement de la poblaciió de Caste
ell-Platja d’A
Aro a la últim
ma dècada ha estat
rellevvant. Les da
ades demog
gràfiques obtingudes de
d l’Institut d’Estadístic
d
ca de Catalu
unya
d’enttre l’any 199
98 i 2007 aiixí ho demo
ostren:
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Taula 6.8: Evolució de
d la poblac
ció a Castell-Platja d’Arro.
Any
Població
2007
9.766
2006
9.768
2005
9.239
2004
8.470
2003
7.905
2002
7.691
2001
7.112
2000
6.688
1999
6.185
1998
5.785
Font: Institut d’Esta
adística de Catalunya.
C
(A
Any 2008)

Gràffic 6.9: Creiixement dem
mogràfic a Castell-Plat
C
tja d’Aro.

Font: Elaboració pròpia a parttir de les dad
des de l’Instittut d’Estadística de Catalunya. (Any 2008)
2

El crreixement mig
m anual de
e població a Castell-P
Platja d’Aro en aquest període ha estat
En aquest cas la immiigració tamb
del 6%,
6 molt per sobre de la
l mitja de Catalunya.
C
bé ha
tingu
ut un paper important.
total de pob
Del creixement
c
blació a Casstell-Platja d’Aro en el període 20
000-2007, només
el 35
5% és pobla
ació espanyyola, mentre
e que la resta són estra
angers.
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Gràfic 6.10: Evolució de la població espanyola i estrangera a Castell-Platja d’Aro

Any

Evolució de la població espanyola i estrangera a
Castell-Platja d'Aro (2000-2007)
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Habitants
Població espanyola

Població estrangera

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. (Any 2008)

Taula 6.9: Creixement natural de la població de Castell-Platja d’Aro
Creixement
Creixement
Any
població
Percentatge
natural
espanyola
2007
93
46
49,46%
2006
204
44
21,57%
2005
179
37
20,67%
2004
198
47
23,74%
2003
22
29
131,82%
2002
262
26
9,92%
2001
216
19
8,80%
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. (Any 2008)

Dins la població espanyola, el creixement de la qual ha estat oscil·lant constantment al
llarg dels últims anys, la importància del creixement natural ha tingut, en general, un
pes bastant baix. Els motius bàsics d’aquest creixement són dos: d’una banda
l’augment de l’oferta de treball provocada per l’augment del turisme i de la construcció,
i de l’altra, la millora de la connexió per carretera, amb la zona de Girona
essencialment, que fa possible una disminució del temps de viatge i, per tant, que
molta gent opti per allunyar-se a altres municipis.
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6.2 Els
E canvis en
e l’estruc
ctura de la població
p
Vidre
eres
àmide d’eda
ats a Vidreres any 2008
Gràfiic 6.11: Pirà

Fontt: Elaboració pròpia a parrtir de dadess de l’Institut d’Estadística
a de Catalunya. Any 2009
9

Gràfiic 6.12: Pirà
àmide d’eda
ats a Vidreres any 2000

de Catalunyya. Any 2009
Font: Elaboració pròpia a parttir de dades de l’Institut d’Estadística
d
9
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Obse
ervacions:
• Augmen
nt de person
nes entre 30
0 i 50 anys i disminució
ó de la resta
a entre 15 i 80.
• Disminució de menyys d’un 1% de persone
es en edat de
d treballar.
• Augmen
nt de nens de
d 0 a 15 an
nys.
• Disminució del % de dones.
• Disminució en més d’un any de
e l’edat mitjjana.
Llagostera
Gràfiic 6.13: Pirà
àmide d’eda
ats a Llagosstera any 20
008

Font: Elaboració pròpia a parttir de dades de l’Institut d’Estadística
d
de Catalunyya. Any 2009
9
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Gràfiic 6.14: Pirà
àmide d’eda
ats a Llagosstera any 20
000

Font: Elaboració pròpia a parttir de dades de l’Institut d’Estadística
d
de Catalunyya. Any 2009
9

Obse
ervacions:
• Augmen
nt de person
nes entre 25
5 i 55 anys i disminució
ó de la resta
a entre 10 i 75
• Augmen
nt de més d’’un 1% de persones
p
en
n edat de tre
eballar
• Augmen
nt de nens de
d 0 a 10 an
nys
• Importan
nt disminuciió de joves de 15 a 25 anys
• Lleugera
a disminució
ó del % de dones
d
• Disminució en quassi un any de
e l’edat mitja
ana.
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Santta Cristina d’Aro
Gràfiic 6.15: Pirà
àmide d’eda
ats a Santa Cristina d’A
Aro any 200
08

Font: Elaboració pròpia a parttir de dades de l’Institut d’Estadística
d
de Catalunyya. Any 2009
9

Gràfiic 6.16: Pirà
àmide d’eda
ats a Santa Cristina d’A
Aro any 200
00

Font: Elaboració pròpia a parttir de dades de l’Institut d’Estadística
d
de Catalunyya. Any 2009
9

ervacions:
Obse
• Augmen
nt de person
nes entre 40
0 i 55 anys i disminució
ó de les d’entre 20 i 40
0
• Augmen
nt de quasi un
u 1% de persones en edat de tre
eballar
• Augmen
nt en genera
al de 0 a 20 anys
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•
•
•

Disminució de jubila
ats.
Lleuger augment de
el % de don
nes.
Disminució de l’eda
at mitjana en
n 0,3 anys

Casttell Platja d’Aro
d
Gràfiic 6.17: Pirà
àmide d’eda
ats a Castelll-Platja d’A
Aro any 2008
8

Font: Elaboració pròpia a parttir de dades de l’Institut d’Estadística
d
de Catalunyya. Any 2009
9

àmide d’eda
ats a Castelll-Platja d’A
Aro any 2000
0
Gràfiic 6.18: Pirà

Font: Elaboració pròpia a parttir de dades de l’Institut d’Estadística
d
de Catalunyya. Any 2009
9
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Observacions:
• Disminució de persones entre 5 i 20 anys i lleuger augment, en general, de la
resta.
• Envelliment en quasi dos anys la mitjana d’edat de la població.

6.3 Habitatges construïts. La segona residència als municipis costaners.
Els últims anys s’ha produït un fort creixement de la població en els municipis de
l’àmbit d’estudi. Aquest creixement de població a contribuït, en gran part, a l’augment
dels habitatges construïts.
A banda dels habitatges destinats a satisfer les necessitats creades per l’augment de
població, també cal tenir en compte el caràcter turistic-residencial dels municipis de
Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro. En aquests municipis, la segona residència
ha tingut un paper clau en l’augment dels habitatges construïts.
Vidreres
Gràfic 6.19: Projectes d’habitatges visats al col·legi d’aparelladors. Vidreres

Projectes visats col∙legi aparelladors
Vidreres
300
250
200
150
100
50
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Any 2008
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Llagostera
Gràfic 6.20: Projectes d’habitatges visats al col·legi d’aparelladors. Llagostera

Projectes visats col∙legi aparelladors
Llagostera
350
300
250
200
150
100
50
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Any 2008

Santa Cristina d’Aro
Gràfic 6.21: Projectes d’habitatges visats al col·legi d’aparelladors. Sta. Cristina d’Aro

Projectes visats col∙legi aparelladors
Santa Cristina d'Aro
250
200
150
100
50
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Any 2008
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Castell-Platja d’Aro
Gràfic 6.22: Projectes d’habitatges visats al col·legi d’aparelladors. Castell-Platja d’Aro

Projectes visats col∙legi aparelladors
Castell‐Platja d'Aro
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Any 2008

S’observa que, en general, el creixement del nombre d’habitatges construïts es
espectacular.
A Vidreres el creixement és més gradual, mentre que en la resta de casos es
produeixen salts molt més sobtats. L’any en que més important va ser l’augment de la
construcció va ser entre el 2003 i el 2004.
Castell-Platja d’Aro és el municipi on es produeix el salt més aviat i, alhora, és on
aquest salt és més espectacular, ja que entre 1997 i 1998 es va multiplicar gairebé per
4 el nombre d’habitatges iniciats.
L’any 2001 va ser l’any on Santa Cristina d’Aro va veure com augmentava de forma
sobtada el nombre d’habitatges en construcció. Des de llavors, el nombre s’ha
mantingut amb alts i baixos, però amb una mitja molt més alta que la d’abans del 2001.
L’últim dels municipis estudiats en que es va produir un gran salt el la construcció
d’habitatges va ser Llagostera, que entre el 2003 i 2004 va triplicar-se.
A falta de dades concretes de la quantitat d’habitatges destinats a segona residència
en cadascun dels municipis a estudiar, s’ha analitzat el pes de la segona residència en
la construcció comparant els habitatges en construcció amb el cens de població.
D’aquesta forma és possible establir qualitativament la importància de la segona
residència al municipi.
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Taula 6.10: Mitjana d’habitants per cada habitatge a Vidreres i Llagostera
Vidreres
Llagostera
Projectes
Projectes
Habitants
Habitants
visats
visats
Any Població
/
Població
/
col·legis
col·legis
habitatges
habitatges
aparelladors
aparelladors
2.007 7.016
220
31,89
7.314
263
27,81
2.006 6.676
266
25,10
7.062
328
21,53
2.005 6.215
275
22,60
6.764
270
25,05
2.004 5.762
257
22,42
6.461
175
36,92
2.003 5.559
172
32,32
6.293
206
30,55
2.002 5.287
149
35,48
6.072
63
96,38
2.001 5.026
164
30,65
5.910
102
57,94
2.000 4.740
163
29,08
5.769
59
97,78
1.999 4.489
121
37,10
5.624
73
77,04
1.998 4.302
101
42,59
5.565
117
47,56
Mitjana
30,92
Mitjana
51,86
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Any 2008

Taula 6.11: Mitjana d’habitants per cada habitatge a Sta. Cristina i Castell-Platja d’Aro
Santa Cristina d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Projectes
Projectes
Habitants
Habitants
visats
visats
Any Població
/
Població
/
col·legis
col·legis
habitatges
habitatges
aparelladors
aparelladors
2.007 4.547
156
29,15
9.766
231
42,28
2.006 4.214
134
31,45
9.768
318
30,72
2.005 3.983
232
17,17
9.239
221
41,81
2.004 3.735
155
24,10
8.470
281
30,14
2.003 3.522
234
15,05
7.905
490
16,13
2.002 3.206
181
17,71
7.691
494
15,57
2.001 3.049
116
26,28
7.112
267
26,64
2.000 2.902
69
42,06
6.688
239
27,98
1.999 2.730
69
39,57
6.185
406
15,23
1.998 2.650
75
35,33
5.785
317
18,25
Mitjana
27,79
Mitjana
26,47
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Any 2008

Com és d’esperar, els dos municipis costaners tenen la relació habitants/habitatges
més baixa a causa de la influència de la segona residència.
Un aspecte singular de la relació habitants/habitatges als municipis costaners és el
canvi de tendència any rere any.
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Castell-Platja d’Aro és un dels estendards del turisme de la Costa Brava des del
“boom” turístic cap als anys setanta. Es tracta d’un municipi amb un sector turístic
consolidat, a primera línia de mar i amb grau alt d’urbanització alt al nucli turístic, de
manera que les úniques opcions de creixement i, tot i així, limitades es donen cap a les
afores del municipi. Tot això provoca que la millor opció per als turistes es trobi als
càmpings i hotels o bé, en municipis propers i a les afores de Castell-Platja d’Aro. Si
s’observa l’evolució anual del factor habitants/habitatges i la seva paulatina reducció,
resulta evident que en la superfície disponible a Castell-Platja d’Aro no era possible
satisfer les necessitats d’habitatges del creixement accelerat que ha estat patint el
municipi als últims anys i, alhora, desenvolupar una infraestructura turística
d’habitatges de segona residència. D’aquesta manera, la solució més factible en
aquest cas ha estat el desplaçament de les segones residències a municipis propers,
com és el cas de Santa Cristina d’Aro.
En el cas de Santa Cristina d’Aro s’observa una clara reducció del factor
habitants/habitatges en els últims anys, la qual cosa evidencia un augment de la
segona residència. Santa Cristina d’Aro, degut a la seva proximitat a Castell-Platja
d’Aro i la importància d’aquest en el sector turístic, s’ha mantingut sempre a l’ombra
complementant les mancances que la falta d’espai produeix en aquest (per exemple
amb el camp de golf). Tot i això, Santa Cristina d’Aro té una superfície molt major que
Castell-Platja d’Aro. Aquesta disponibilitat de superfície, unit a la proximitat dels
atractius turístics de Castell-Platja d’Aro i els del municipi propis han fet erigir-se a
Santa Cristina d’Aro com un emplaçament ideal per a un habitatge de segona
residència durant els últims anys.
Cal destacar que el model de creixement urbanístic de Santa Cristina d’Aro és
totalment diferent al de Castell-Platja d’Aro. Aquest últim municipi es troba molt més
massificat urbanísticament i amb una infraestructura turística que garanteix oci tant
nocturn com diürn. Santa Cristina d’Aro, en canvi,proposa un turisme molt més tranquil
i amb importància de la natura dins dels atractius turístics (més enllà de considerar les
platges com atractiu natural).
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6.4 Quadre resum del capítol

Municipi

Vidreres

Llagostera

Santa
Cristina
d’Aro

CastellPlatja d’Aro

Creixement
demogràfic
Alt, amb predomini dels
moviments interns i la
immigració per sobre el
creixement natural.
Considerable, alta
influència de la
immigració i creixement
natural baix.
Quasi bé duplicat en el
període 1997-2008.
Pes molt important dels
moviments interns.
Alt, impulsat
principalment per la
immigració. Influència
considerable del
creixement natural.

Canvis en
l’estructura de la
població (2000-2008)

Nombre
d’habitatges
construïts

Disminució de la
Creixement molt
mitjana d’edat i el
important dins el
percentatge de dones. període d’estudi
Disminució de l’edat
Creixement molt
mitjana. Caiguda del
important dins el
nombre de joves entre
període d’estudi
15 i 25 anys.
Creixement molt
Augment del nombre
important dins el
de menors d’edat,
període d’estudi.
mantenint quasi
Clara influència de
constant l’edat
la segona
mitjana.
residència.
Creixement molt
important dins el
Envelliment de la
període d’estudi.
mitjana d’edat de la
Clara influència de
població en quasi 2
la segona
anys.
residència.
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7. EFECTES SOBRE EL SISTEMA PRODUCTIU
7.1 Economia dels municipis.
En els municipis de l’àmbit d’estudi cal diferenciar clarament dos grups: el dels
municipis de l’interior, amb un caire més industrial tot i l’important pes del sector
serveis i la construcció, i el dels municipis costaners, amb una economia totalment
encarada cap al turisme, comerç i serveis.
Índex d’activitat econòmica.
L’index d’activitat econòmica reflecteix d’alguna manera la importància del conjunt de
l’activitat econòmica d’un municipi provincia o comunitat autònoma, la qual ve donada
per les quotes tributaries corresponents al total de les activitats empresarials i
professionals.
Gràfic 7.1: Índex d’activitat econòmica.

Index activitat econòmica
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades Anuari Econòmic d’Espanya “La Caixa” (Any 2008)

Es pot observar que Castell-Platja d’Aro és el municipi amb més activitat econòmica.
Això es deu la gran quantitat d’activitat que es genera, sobretot durant la temporada
turística, en els sectors comercials i de serveis. També el pes del sector de la
construcció en una zona amb una gran quantitat d’habitatges de primera i segona
residència fan que aquest índex creixi.
Si es compara l’índex d’activitat econòmica tenint en compte el nombre d’habitants,
resulta evident que l’activitat econòmica de Santa Cristina d’Aro és també relativament
important, ja que no dista molt de la Llagostera i Vidreres, tot i ser un municipi
substancialment més petit.
En general, tots els municipis han vist incrementat el seu índex d’activitat econòmica
entre el 2000 i el 2007.
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Aturr
Gràfiic 7.2: Perccentatge d’a
atur a Vidrerres.

Font: Elaboració pròpia a parttir de dades de l’IDESCA
AT (Any 2008
8)

Gràfiic 7.3: Perccentatge d’a
atur a Llagosstera.

Font: Elaboració pròpia a parttir de dades de l’IDESCA
AT (Any 2008
8)
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Gràfiic 7.4: Perccentatge d’a
atur a Santa
a Cristina d’A
Aro.

Font: Elaboració pròpia a parttir de dades de l’IDESCA
AT (Any 2008
8)

Gràfiic 7.5: Perccentatge d’a
atur a Caste
ell-Platja d’A
Aro.

Font: Elaboració pròpia a parttir de dades de l’IDESCA
AT (Any 2008
8)
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Pel que respecta a l’evolució de l’atur, s’observa una tendència descendent al principi
de la sèrie i una tendència creixent els últims anys, probablement per una influència de
la situació econòmica conjuntural.
Cal remarcar que s’observa un salt al percentatge d’atur de Castell-Platja d’Aro i Santa
Cristina d’Aro entre 2004 i 2005. És a dir, un augment important de la taxa d’atur un
cop finalitzades les obres de desdoblament.
Quota de mercat
La quota de mercat és un índex que expressa la capacitat de consum dels municipis.
La quota de mercat constitueix una orientació adequada per a valorar i ponderar la
quantitat de productes i serveis que, teòricament i en igualtat de condicions, poden
absorbir els municipis, especialment quan es tracta de productes o serveis que són
objecte d'una distribució homogènia.
La quota de mercat dels municipis s'elabora mitjançant un model equivalent a un terme
mitjà de números índexs de les següents sis variables: població, nombre de telèfons
fixos, automòbils, camions i furgonetes, oficines bancàries i activitats comercials
minoristes. És a dir, la capacitat de consum d'un municipi s'amida, no només en funció
de la importància de la població, sinó també en funció del poder adquisitiu de la
mateixa, que ve representat per les cinc variables restants indicades. Aquests
números índexs expressen la participació (en tant per 100.000) que correspon a cada
municipi sobre una base nacional de 100.000 unitats. En concret, el model que s’ha
emprat per tal de calcular-la és el següent:

Q=

Ip +

I t + I a + I cam + I b + I com
5
2

on:
Q=
Ip =
It =
Ia =
Icam =
Ib =
Icom =

Quota de mercat
Index simple de població
Index simple de telèfons
Index simple d’automòbils
Index simple de camions
Index simple d’oficines bancàries
Index simple d’activitats comercials

Taula 7.1:Quota de mercat

1997
1998
1999
2000
2001

Vidreres

Llagostera

12
12
12
12
13

16
16
16
16
16

Santa Cristina
Castell-Platja d'Aro
d'Aro
24
9
25
9
25
9
25
9
26
9
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
Augment
1997-2007

13
14
14
14
15
16

16
17
17
17
18
18

9
10
10
10
11
11

27
27
28
29
34
33

33,33%

12,50%

22,22%

37,50%

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Any 2008)

Com es pot observar, en tots els casos la quota de mercat ha crescut en els últims
anys. Destaca sobre la resta l’important salt de Castell-Platja d’Aro els últims anys,
després de la finalització de les obres de desdoblament.
7.2 Activitats Industrials
Industria
En l’aportació de l’activitat industrial a l’economia de cada municipi hi ha una gran
diferència entre els municipis de costa i els d’interior.
A Vidreres hi ha diferents industries metal·lúrgiques, tèxtils, d’alimentació i de mobles,
amb un pes similar en l’economia. Les indústries de Llagostera són principalment
metal·lúrgiques i d’edició i mobles.
Als dos municipis costaners la indústria predominant és la metal·lúrgia, encara que a
Castell-Platja d’Aro a la metal·lúrgia la segueix la indústria d’edició i mobles, mentre
que a Santa Cristina d’Aro el segon lloc en importància és per a la indústria del tèxtil i
confecció.
Gràfic 7.6: Nombre d’activitats industrials.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades Anuari Econòmic d’Espanya “La Caixa” (Any 2008)
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Per a qualsevol industria, que en general requereix la distribució dels seus productes,
és de gran importància gaudir de bones vies de comunicació amb les zones de
distribució. És evident que l’eix proporciona una millora substancial de la comunicació
amb l’AP-7 i la N-II, importants vies de distribució de mercaderies, amb la qual cosa
s’ha facilitat aquest aspecte a les industries de la zona.
Tots els municipis de la zona han vist incrementat el nombre d’activitats industrials en
el període 2000-2007. Als municipis d’interior aquest creixement ha estat al voltant del
20%. Pel que fa als municipis de costa, el que més creixement ha sofert en aquest
àmbit ha estat Santa Cristina d’Aro amb més d’un 27% en aquest període.
Castell-Platja d’Aro, és el municipi on l’activitat industrial té un menor pes en
l’economia i, a més, és on menys ha crescut aquest sector durant el període d’estudi,
només un 12%.
Construcció
Durant els últims anys de la dècada dels noranta s’ha viscut un període de creixement
econòmic molt gran fins al període de recessió actual. Dins d’aquest creixement
econòmic hi ha hagut un sector que ha destacat per sobre de la resta, el sector de la
construcció.
Gràfic 7.7: Nombre d’activitats dins el sector de la construcció.

Activitats industrials: Construcció
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades Anuari Econòmic d’Espanya “La Caixa” (Any 2008)

Si es comparen les dades ja a l’any 2000 tenint en compte el nombre d’habitants
s’observa la importància de la segona residència i l’impacte positiu que aquesta ha
tingut sobre el sector de la construcció als municipis costaners. Respecte al
creixement d’aquest sector entre 2000 i 2007, s’observa un creixement semblant en
els dos municipis costaners, al voltant del 45%.
Als municipis d’interior la situació és ben diferent. Vidreres ha patit el creixement més
espectacular de tots, amb un increment d’aquest sector de gairebé el 75% durant el
període d’estudi, mentre que a Llagostera ha crescut poc més del 27% en el mateix
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període. És destacable, però que també la població de Vidreres ha crescut molt més
en aquest període, de manera que la relació entre l’activitat del sector de la
construcció i el nombre d’habitants és semblant en ambdós casos.
7.3 Indicadors d’activitat turística
Places d’hotel i càmpings
La situació en què es troben els municipis d’interior i els de costa és totalment diferent
en aquest aspecte. Vidreres i Llagostera tenen una oferta hotelera molt limitada i de
baixa qualitat. Entre 1996 i 2007 no hi ha hagut cap variació en l’oferta. Als municipis
costaners, per la seva part, sí hi ha hagut modificacions substancials en el període
1996-2007, sobretot en el cas de Castell-Platja d’Aro. En aquest municipi el nombre
total de places hoteleres ha disminuït, encara que ha augmentat la qualitat de la oferta.
S’han tancat cinc hotels d’una estrella i tres de dues estrelles, mentre que s’han obert
un de tres, un de quatre i un de cinc estrelles. A Santa Cristina d’Aro hi ha hagut la
mateixa tendència que a Castell-Platja d’Aro però amb una menor magnitud; s’ha
tancat un hotel d’una estrella i se n’ha obert un de quatre, augmentant-se lleugerament
el nombre de places totals.
Pel que respecta al càmpings, la situació era també totalment diferent als municipis
d’interior i als costaners. Als municipis costaners hi ha, clarament, una major oferta
que als d’interior, fins al punt que a Vidreres ni tan sols hi ha cap càmping.
En quant a l’evolució que hi ha hagut entre el 1996 i el 2007, tan sols s’observen
variacions a Santa Cristina d’Aro, on es va produir una ampliació d’un càmping de
luxe.
Índex turístic
Aquest índex es calcula en funció de la quota tributaria de l’impost d’activitats
econòmiques, que té en compte el nombre d’habitacions , així com l’ocupació anual i
categoria dels establiments turístics.
S’ha de tenir en compte que l’índex turístic és un indicador de la importància de la
oferta turística i no de la demanda i parla del pes relatiu sobre el total estatal.
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Gràfic 7.8: Index turístic.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades Anuari Econòmic d’Espanya “La Caixa” (Any 2008)

Observant l’evolució d’aquests índexs als diferents municipis només destaca el cas de
Castell-Platja d’Aro. Aquesta disminució no indica però una disminució del turisme,
sinó una disminució de la oferta hotelera. De totes formes, en aquesta disminució del
nombre de places, cal tenir en compte que, com s’ha vist en el punt anterior, s’han
augmentat el nombre de places d’hotels de qualitat i s’ha disminuït el nombre
d’establiments de més baixa qualitat. Per tant, hi ha hagut una disminució de la oferta
total, però un augment de la qualitat de la oferta. També cal considerar en aquest
municipi un augment de la segona residència, que té gran importància però no es veu
reflectida en aquest índex.
Pel que fa a la resta dels municipis, resulta complicat extreure conclusions perquè es
tracta d’un índex a nivell estatal i arrodonit, amb la qual cosa a municipis petits i amb
poc pes del sector turístic és poc rellevant.
7.4 Activitat comercial
En aquest apartat s’estudiarà l’activitat comercial majorista i la minorista. L’activitat
comercial majorista fa referència a la compra de productes per a la seva revenda a
establiments o grans consumidors d’aquest producte, mentre que l’activitat comercial
minorista fe referència a la compra d’aquest producte per a la seva revenda al
consumidor final.
L’activitat comercial minorista dels municipis va molt lligada al turisme. És evident que
cada municipi té una base comercial per a abastar les necessitats dels seus habitants,
però els municipis amb un sector turístic important tenen una base comercial molt
gran, per sobre de les necessitats bàsiques dels seus habitants.
A aquest comerç minorista hi pot anar lligat en ocasions la proximitat del distribuïdor,
és a dir, el comerç majorista.
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Activitats comercials majoristes: Índex comercial majorista i nombre d’activitats
comercials majoristes.
L’índex comercial majorista exposa el nivell comercial majorista de cada municipi de
forma comparada sobre la base nacional a través de nombres índexs.
Gràfic 7.9: Índex comercial majorista.
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En el creixement del comerç majorista als municipis de l’estudi destaca Vidreres molt
per sobre de la resta, amb un creixement del 50% en el període d’estudi, per un
creixement al voltant del 10% a la resta de municipis.
La bona situació de Vidreres en les comunicacions amb Barcelona, Girona i la frontera
francesa, unida ara amb la bona comunicació amb la zona costanera, que requereix de
molta quantitat de producte per al seu comerç minorista han fet d’aquest municipi una
ubicació perfecte per a molts proveïdors. D’aquí que el creixement hagi estat tant
espectacular durant aquest període.
També cal destacar els valors en els quals es mou Castell-Platja d’Aro, tot i que el seu
creixement no hagi estat tan espectacular. I és que, la demanda del comerços
minoristes és tan gran, que a molts distribuïdors els hi resulta viable ubicar les seves
empreses al mateix municipi.
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Gràfic 7.10: Activitats comercials majoristes
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Pel que fa al nombre d’activitats comercials majoristes, hi ha hagut un creixement
espectacular, en torn al 60%, a tots els municipis excepte Llagostera (on han crescut
un 27%).
Especialment significatiu és el creixement a Castell-Platja d’Aro (encara que el seu pes
a nivell nacional no s’hagi incrementat tan notablement), donat que ja al 2000
comptava amb un nombre important d’activitats.
A l’hora d’analitzar el cas de Santa Cristina d’Aro, cal tenir en compte la influència d’un
nucli comercial tan important i proper com és Castell-Platja d’Aro, de manera que és
probable que part d’aquest creixement sigui induït per la proximitat d’aquest nucli.
Activitats comercials minoristes: Índex comercial minorista, nombre d’activitats
comercials minoristes i superfície d’establiments.
L’índex comercial minorista exposa pes de l’activitat comercial minorista de cada
municipi de forma comparada sobre la base nacional a través de nombres índexs.
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Gràfic 7.11: Índex comercial minorista

Index comercial minorista
40

35

35
30
25

20

20

2000

15
10

7

7

5

10

10
4

2007

4

0
Vidreres

Llagostera

Santa Cristina
d'Aro

Castell‐Platja
d'Aro

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Anuari Econòmic d’Espanya “La Caixa” (Any 2008)

A la vista del gràfic anterior resulta evident que la influència de l’activitat turística en el
comerç minorista és molt important. En efecte als municipis d’interior la situació és de
disminució en el cas de Llagostera, mentre que a Vidreres s’ha mantingut. La
disminució a Llagostera s’explica precisament per les millores de les comunicacions.
La facilitat per accedir a zones comercials importants com Castell-Platja d’Aro ha
produït que el comerç de Llagostera s’hagi vist perjudicat.
Per contra, l’augment del pes de l’activitat comercial minorista als municipis costaners
en el període 2000-2007 és molt gran. A Castell-Platja d’Aro, un municipi on l’activitat
comercial ja ve essent des de fa bastants anys un del principals actius de l’economia,
aquest creixement ha estat del 75%, mentre que a Santa Cristina d’Aro s’ha augmentat
el valor d’aquest índex un 250% entre 2000 i 2007.
Gràfic 7.12: Activitats comercials minoristes
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A banda de que el pes de les activitats comercials hagi augmentat o disminuït sobre la
base nacional, el nombre total d’activitats ha crescut. En efecte, independentment del
nombre de comerços lligats a la infraestructura turística, el creixement demogràfic que
s’ha produït en aquests municipis els últims anys requereix un augment de la base
comercial per tal de cobrir les necessitats bàsiques dels habitants.
Gràfic 7.13: Superficie d’activitats comercials minoristes
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Respecte a la superfície ocupada per aquestes activitats comercials minoristes, en tots
els casos s’ha observat un creixement. Aquest creixement és més gran però en els
municipis on aquest tipus d’activitat té més pes en l’economia, és a dir, en els
municipis costaners.
A Santa Cristina d’Aro s’ha augmentat la superfície de comerç minorista en un 53%.
Aquest creixement té encara més mèrit tenint en compte la proximitat amb un nucli
comercial tant important com és Castell-Platja d’Aro, ja que aquest disposa d’una
oferta molt més completa i de més magnitud i resulta molt còmode i proper per a la
gent que habita a Santa Cristina (tant residents com turistes) anar als comerços de
Castell-Platja d’Aro.
El cas de Castell-Platja d’Aro és potser el més significatiu encara que percentualment
el seu creixement no és el més important (32%), ja que anteriorment ja disposava de
una infraestructura comercial molt important.
7.5 Sector serveis. Activitats de restauració i bars
Les activitats de restauració i bars van estretament lligades al turisme. A tots els
municipis hi ha bars, però gran part de l’activitat d’aquest sector ve donada pel turisme.

112

7. Efectes sobre el sistema productiu
Índex de restauració i bars
Com la resta d’índexs exposats anteriorment, aquest s’obté en funció de la quota
tributaria de l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques). L’índex de restauració i bars
determina la importància d’aquestes activitats de forma comparada sobre una base
nacional.
Gràfic 7.14: Índex de restauració i bars
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Tal i com succeeix en la resta d’activitats relacionades amb el turisme, el comerç i els
serveis, Castell-Platja d’Aro es troba molt per sobre de la resta. A més el seu
creixement en termes totals és molt major a la resta, encara que percentualment tots
es mouen en les mateixes xifres excepte Vidreres, que no ha crescut entre el 2000 i el
2007.
Cal considerar en aquest cas també el tamany dels municipis, i aquí pern especial
importància el creixement de Santa Cristina d’Aro, ja que per a un municipi tant petit
créixer un punt sobre una base a nivell nacional, suposa un creixement gens
menyspreable.
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Activitats de restauració i bars
Gràfic 7.15: Activitats de restauració i bars
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Pel que fa al creixement del nombre total d’activitats de restauració i bars, s’observa
que en tots els casos s’ha incrementat. Considerant el nombre d’habitants de cada
municipi resulta evident que un municipi amb un sector turístic desenvolupat té un
major nombre d’activitats d’aquest tipus per habitant.
En aquest àmbit destaca també per sobre de la resta Castell-Platja d’Aro, el municipi
amb el sector serveis més desenvolupat de tots els que s’estan estudiant, ja que
disposa d’una activitat de restauració o bar per cada 30 habitants aproximadament.
Santa Cristina d’Aro té una activitat d’aquest tipus per cada 100 habitants
aproximadament. En aquest cas també hi ha una clara influència de la proximitat de
Castell-Platja d’Aro, que limita el creixement de Santa Cristina en aquest àmbit.
Pel que fa als municipis d’interior, tot i que han sofert un creixement d’aquest tipus
d’activitats en el període 2000-2007, mantenen una proporció aproximada de una cada
150 habitants, molt lluny de les que es donen als municipis de la costa.
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8. EFECTES SOBRE EL SISTEMA D’INFRAESTRUCTURES
8.1. Relació de l’eix viari amb la xarxa de carreteres i camins
L’objectiu principal del nou eix viari és la millora de la connexió de la Costa Brava
centre amb l’autopista AP-7.
En l’àmbit territorial cal destacar tres nodes principals a partir dels quals s’articula tota
la xarxa viària: la Costa Brava centre, Girona i la connexió amb l’autopista AP-7. En
aquesta xarxa hi destaquen, a banda de l’AP-7, les carreteres C-35, C-65, C-31 i N-II.
Mapa 8.1: Relació de l’eix viari amb la xarxa de carreteres

Font: Google Maps (Any 2009)

La carretera N-II discorre paral·lela a la costa fins a Malgrat de Mar, on s’endinsa cap a
l’interior, arribant la l’alçada de la AP-7 al terme municipal de Sils. A partir d’aquest
punt, el seu recorregut és pràcticament paral·lel a l’autopista fins arribar a la frontera
francesa, passant per Girona, la capital de província. La N-II és una bona alternativa
gratuïta a la AP-7, sobretot per al transport de mercaderies. De fet, és una carretera
molt utilitzada per al transport de mercaderies, tant en direcció a Girona com en
direcció a la frontera francesa. El fet que sigui una carretera tant utilitzada per al
transport de mercaderies limita la seva utilització als vehicles lleugers, almenys per a
trajectes llargs, ja que el vehicles pesats entorpeixen molt la circulació.
La carretera C-35 forma part de l’eix viari objecte del present estudi entre Maçanet de
la Selva i Llagostera. A partir de Maçanet de la Selva s’ubica paral·lela a l’autopista
AP-7 en direcció Barcelona.
La carretera C-65 va des de Sant Feliu de Guíxols fins a Girona formant part de l’eix
viari entre Santa Cristina d’Aro i Llagostera.
Entre la C-65 i la C-35 articulen tot el moviment de la Costa Brava, tant cap a Girona
com cap a l’AP-7.
La carretera C-31, per la seva part facilita l’accés a través de l’eix viari fins a
Palafrugell, que es podria considerar l’últim municipi important de la Costa Brava
centre.
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Aquest importants eixos viaris es complementaran en un futur pròxim amb la millora de
la carretera C-66 entre Palafrugell i Besalú. Aquesta actuació està inclosa en una fase
posterior dins del mateix Programa de Grans Eixos Viaris que va propulsar la
construcció de l’eix Maçanet-Platja d’Aro. Amb la millora de l’actual C-66, es
connectarà, amb via ràpida de calçades separades i dos carrils per sentit, la Costa
Brava centre amb les comarques de muntanya.
A la figura següent es poden observar totes les actuacions incloses dins del Programa
de Grans Eixos Viaris, els eixos difuminats són els que ja estan acabats o s’han
començat a construir, mentre que la resta encara estan pendents de començar o en
tràmits. L’eix viari nº2 és l’eix objecte d’estudi, mentre que els eixos 6 i 12 seran els
que connectaran la Costa Brava centre amb Besalú.
Mapa 8.2: Programa de Grans Eixos Viaris

Font: Gestió d’Infraestructures S.A. (Any 2008)

Aquestes tres vies principals articulen els principals moviments entre la Costa Brava
centre i l’AP-7, Girona i les comarques de muntanya. Però, a banda d’aquestes vies
principals, al llarg de l’eix s’ha realitzat la connexió amb tot un seguit de vies
secundàries que complementen les principals i garanteixen el no-aïllament de cap dels
municipis de la comarca. Les carreteres secundàries que complementen l’eix viari al
llarg del seu recorregut són la C-63, la GI-681 i la C-253a.
117

8. Efectes sobre el sistema d’infraestructures

La carretera C-63 connecta amb el terme municipal de Lloret de Mar per una banda de
l’eix i segueix a través de Sils fins al vell mig de la vall d’en Bas per l’altra. Cal destacar
la funció que exerceix aquesta carretera per a la connexió de l’eix viari amb el terme
municipal de Sils, on existeix una important estació de RENFE de la línia BarcelonaPortbou.
La GI-681 és la carretera que connecta l’eix viari amb Tossa de Mar. Es tracta d’una
carretera molt estreta i plena de corbes, per això els desplaçaments en direcció a l’AP7 no es realitzen, en general, a través de l’eix viari sinó per Blanes.
Per últim, la C-253a és la carretera a través de la qual s’accedeix al terme municipal
de Caldes de Malavella, on també hi ha una important estació de RENFE de la línia
Barcelona-Portbou.
Cal destacar que, a banda del municipis amb accés directe a l’eix viari, també els
petits municipis amb carreteres secundàries que comuniquen amb l’eix viari i les
principals artèries han patit les conseqüències positives de la millora que aquest
proporciona en quant a comoditat, seguretat i reducció del temps de viatge.
Pel analitzar els efectes concrets de l’eix viari sobre les carreteres i camins existents,
cal tenir en compte que al llarg de l’eix viari les obres que s’han realitzat són de
desdoblament, amb la qual cosa l’impacte es redueix. Sí es produeixen bastants
canvis degut al canvi de tipologia de la via.
Anteriorment, la via era una carretera convencional, amb enllaços a nivell i molts
accessos a camins i propietats privades. El nou eix viari, en canvi, és una autovia de
calçades separades, amb enllaços a diferent nivell i limitació d’accessos des de
camins.
Resulta evident que la xarxa de camins anteriors a les obres de desdoblament ha estat
possible de mantenir degut a la gran quantitat que hi havia i a la ocupació per part de
la nova carretera de part del terreny per on passaven.
De la mateixa manera, no és possible mantenir la permeabilitat tranversal de la via al
passar d’una carretera convencional a una autovia, de forma que s’ha produït una
reordenació de camins al llarg de la traça i la construcció de diversos passos a través
de la nova carretera. L’objectiu d’aquestes actuacions és permetre el pas a través de
la infraestructura i donar accés a la traça des de tots els punts.
8.2. Evolució i efectes sobre el parc d’automòbils.
Vidreres
El nombre total de vehicles a motor a Vidreres ha crescut per sobre del 90% des de
1997, en gran part gràcies al creixement del nombre de camions i furgonetes, que
pràcticament s’ha duplicat en aquest període. Per la seva part, el nombre d’automòbils
ha crescut en 1.389 unitats en aquest període, de manera que en l’actualitat hi ha
gairebé un 66% més que el 1997.
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Aquesta millora de la connexió amb la Costa Brava centre ha provocat que s’hagi
reduït considerablement la distància temporal per carretera entre Vidreres i la costa.
Aquesta reducció ha provocat que gent del municipi que temps enrere ni tan sols es
plantejava anar als municipis de la Costa Brava centre, en l’actualitat ho faci, tant per
la demanda de treball en el sector serveis, com per únicament gaudir d’un dia a la
platja o amb la variada oferta d’oci que presenten aquests municipis.
És evident doncs, que l’index de motorització hagi crescut en aquests anys, de 0,72
vehicles per habitant al 1998 fins a 0,81 en l’actualitat.

Llagostera
Al terme municipal de Llagostera el creixement del nombre de vehicles no ha estat tan
espectacular com al cas anterior. Destaca l’increment del nombre de camions i
furgonetes que quasi bé assoleix el 75% en el període 1997-2007. El creixement del
nombre total de vehicles a motor és del 61,4% en aquest període.
Taula 8.2: Parc d’automòbils de Llagostera
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Un reflex d’aquest canvi és la variació de pendent que pateix el gràfic anterior a partir
del 2004. Ara bé, el nombre absolut de vehicles a motor, no té tanta significació per ell
mateix com el nombre de vehicles per habitant. En aquest cas també s’observa un
creixement, ja que Santa Cristina d’Aro ha passat de tenir una mitjana de 0,91 vehicles
per habitant el 1998 a tenir-ne 1,01 l’any 2007.
Castell-Platja d’Aro
Castell-Platja d’Aro ha vist incrementat espectacularment el seu nombre de vehicles a
motor en el període 1997-2007, fins al punt que en l’actualitat hi ha pràcticament un
vehicle per habitant (9470 vehicles per 9766 habitants). A aquesta dada cal remarcar
que part de la població no està en edat de conduir o no té permisos, amb la qual cosa
és altament probable que la mitjana de vehicles per habitant considerant tan sols els
habitants amb permisos de conduir sigui superior a u.
Taula 8.4: Parc d’automòbils de Castell-Platja d’Aro
1997

VEHICLES A MOTOR AUTOMOBILS CAMIONS I FURGONETES
5088
3477
981

1998

5392

3687

1021

1999

5747

3941

1093

2000

6129

4276

1115

2001

6534

4572

1179

2002

6764

4744

1209

2003

7043

4917

1274

2004

7323

5128

1311

2005

7757

5409

1395

2006

8248

5703

1489

2007
9470
5836
Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Any 2008)

1613

123

8. Efectes
E
sobree el sistema d’infraestrucctures
Gràfiic 8.4: Evolu
ució del parrc d’automò
òbils de Cas
stell-Platja d’Aro
d

Font: Elaboració pròpia a parttir de dades de l’Institut d’Estadística
d
de Catalunyya (Any 2008
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Font: Elaboració pròpia a parttir de dades de la Direcció General de Carreteress (Any 2008)

125

8. Efectes
E
sobree el sistema d’infraestrucctures
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Font: Elaboració pròpia a parttir de dades de la Direcció General de Carreteress (Any 2008)
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Gràfiic 8.7: Evolu
ució del perrcentatge de vehicles pesats
p
a l’eix viari

Font: Elaboració pròpia a parttir de dades de la Direcció General de Carreteress (Any 2008)
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En aquest cas s’ha analitzat el trànsit en una estació d’aforament situada al terme
municipal de Cassà de la Selva, a la carretera C-65. Aquesta estació recull les dades
de trànsit del corredor sud de connexió de Girona amb la Costa Brava central.
Aquestes dades d’aforament de la carretera C-65 al seu pas per Cassà de la Selva, ja
fora de l’eix viari i en direcció a Girona, mostren un creixement del 28,16% de la IMD
entre el 2003 i el 2007. Tenint en compte que el creixement del nombre de vehicles
pesats en aquest mateix punt d’aforament només a crescut un 0,08% en aquest mateix
període, es pot afirmar que pràcticament la totalitat del creixement del trànsit es deu a
l’augment del nombre de vehicles lleugers.
El desdoblament de la C-65 entre Castell-Platja d’Aro i Llagostera ha propiciat que el
temps de recorregut entre la Costa Brava centre i Girona és redueixi substancialment,
sobretot en hora punta, on abans de les obres de desdoblament es produïen continus
embussos de trànsit. Aquest apropament temporal de Girona ha permès que resulti
més factible viure a la Costa Brava i desplaçar-se a diari fins a Girona a treballar. Ara
bé, aquest apropament temporal no es pot considerar encara completat ja que en
l’actualitat encara estan en procés d’estudi diversos projectes que en un futur pròxim
connectaran els municipis de la Costa Brava amb la capital de província, tant per la
banda de Llagostera com per la banda de la Bisbal d’Empordà, a través de la carretera
C-66.
En definitiva, aquest augment de la mobilitat des dels municipis costaners propers a
l’eix viari queda reflectit en part en l’augment del nombre de vehicles en la carretera C65.
8.5 Relació amb altres infraestructures
Línies de RENFE
En les proximitats directes de l’eix viari hi ha la línia Ca2 de RENFE. Es tracta de la
línia que va de Barcelona fins a Portbou, passant per Girona. Hi ha bàsicament tres
estacions properes a l’eix: Maçanet-Massanes, Sils i Caldes de Malavella.
L'estació de Maçanet-Massanes va entrar en servei els anys seixanta del segle XIX
com a punt d'unió de les línies que procedents de Barcelona circulaven a través de la
costa (per Mataró) i per la depressió pre-litoral (per Granollers). Antigament MaçanetMassanes tenia el nom de Riera de Santa Coloma i també d'Empalme. L'estació
donada la seva condició de punt d'enllaç es situa lluny dels nuclis habitats, tenint com
a pobles més propers Maçanet de la Selva i Massanes i situant-se les seves
instal·lacions entre els dos termes municipals. L'estació es configura en forma de Y,
estant diferenciades clarament dues platges de vies, una per la línia de Granollers i
l'altra per la línia de Mataró. El feix de vies de la línia de l'interior consta de quatre vies
i dues andanes, essent una d'elles parcialment compartida amb el feix de vies de la
línia de la costa. De manera totalment simètrica, la zona de la línia de Mataró està
formada per quatre vies i dues andanes, comptant la que comparteix amb la línia de
Granollers. L'enllaç entre tot el conjunt d'andanes es realitza a través d'un pas inferior i
de diversos passos a nivell. L'edifici de viatgers es situa entre les dues platges de vies
i és d'una sola planta. Completen les instal·lacions una via morta situada direcció
Mataró i antigament una via d'enllaç entre les vies 1 i 3 dels dos feixos. Les línies de
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Mataró i Granollers s'uneixen a la sortida de Maçanet-Massanes direcció Girona. El
pas de la línia d'alta velocitat està modificant lleugerament el paisatge de l'estació ja
que un viaducte la creuarà per la seva part sud.
L'estació de Sils es situa a la zona sud del nucli urbà. El tren va arribar per primer cop
a Sils l'any 1862 amb l'entrada en servei del tram de Maçanet a Girona. L'estació
actualment disposa únicament de les dues vies generals amb andanes laterals,
comunicades a través d'un pas a nivell. L'andana de la via 1 disposa d'una petita
marquesina per a refugiar els viatgers. L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les
vies, mirant sentit Portbou, i és de tres plantes. A la planta baixa acull el vestíbul amb
sala d'espera, oficina d'informació turística, lavabos i una botiga on també es venen els
bitllets. A més, l'edifici també acull la seu de la policia local de Sils. Hi ha una edificació
auxiliar on antigament hi havia els lavabos. Completen les instal·lacions de Sils l'antiga
esplanada per a mercaderies on encara es conserva l'antic moll i una grua i que
actualment es destina a aparcament de vehicles.
L'estació de Caldes de Malavella es situa a l'oest del nucli urbà. El tren va arribar per
primer cop a Caldes de Malavella l'any 1862 amb l'entrada en servei del tram de
Maçanet a Girona. L'estació actualment disposa de les dues vies generals (vies 1 i 2) i
dues vies desviades a l'esquerra de les generals (vies 4 i 6). També té dues vies
mortes (vies 3 i 5) connectades pel costat Barcelona. Hi ha dues andanes laterals a les
vies generals que a la vegada també donen servei a les vies 3 i 4; l'andana de les vies
2 i 4 disposa d'una marquesina metàl·lica en la part d'aquesta que es troba elevada
per facilitar l'accés als trens i es comunica amb l'altra andana a través de dos passos a
nivell. L'edifici de viatgers es situa a la dreta de les vies, mirant sentit Portbou, i és de
tres plantes. A la planta baixa acull el vestíbul amb sala d'espera, taquilla de venda de
bitllets i cafeteria, entre d'altres dependències. Completen les instal·lacions de Caldes
de Malavella els antics molls de mercaderies que encara es conserven adjacents a la
via 5.
Els ports
Existeixen diferents ports que per la seva proximitat a l’eix es podrien trobar afectats
per els canvis que aquest pugui patir. Es tracta dels ports d’Aiguablava, Llafranc, la
Marina de Palamós, Palamós, Port d’Aro i Sant Feliu de Guíxols.
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Mapa 8.4: Els ports de la província de Girona

Font: Web del DPTOP (Any 2009)

El port d’Aiguablava és un petit port esportiu situat al terme municipal de Begur, que té
capacitat per a 61 vaixells de 6,5m d’eslora màxima.
El port de Llafranc és un port esportiu que compta amb un total de 140 amarradors per
a embarcacions de fins a 12m de longitud.
El port esportiu de la Marina de Palamós es va crear el 1992 i té un total de 867
amarradors per a vaixells entre 7 i 30 metres, comptabilitzant un total de 665 metres
lineals de molls.
El port de Palamós és el més important dels afectats per l’eix viari. Es tracta d’un port
esportiu, comercial i pesquer. El port ha anat creixent en importància dins la costa
catalana fins al punt que en l’any 2008 va ser el tercer port amb més facturació de tota
Catalunya, tan sols superat per els de Vilanova i la Geltrú i Sant Carles de la Ràpita.
El port comercial té un total de 386 metres lineals de molls i ha mogut en aquest últim
any un total de 351.165 Tn de mercaderies. Finalment, el port pesquer consta de 539
metres lineals de molls amb un total de 88 embarcacions. En el port de Palamós cal
destacar l’aspecte recreatiu i la importància turística del municipi, ja que el port s’ha
convertit en els últims anys un punt de parada habitual de diversos creuers, la qual
cosa a afavorit aquesta importància creixent en quant a facturació. A més, es tracta del
port de Catalunya amb més moviment de mercaderies, tot i que en els últims anys el
volum de moviment s’ha mantingut pràcticament constant i ha anat perdent pes davant
del creixement d’altres ports. És en el sector pesquer on el port de Palamós destaca
menys dins del global de Catalunya. Tot i això, l’any 2008 es van capturar un total de
1.882.695 kg, que representa un 7,1% del total de Catalunya.
La marina de Port d’Aro és un gran port esportiu amb 862 amarradors amb
embarcacions d’entre 6 i 25 metres situat al terme municipal de Castell-Platja d’Aro.
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Per últim, pel que fa al port de Sant Feliu de Guíxols, es tracta d’un port amb funcions
esportives i pesqueres. El port esportiu té un total de 788 amarradors per a vaixells
entre 6 i 30 metres, amb 773 metres lineals de molls. En quant al port pesquer, consta
de 24 embarcacions repartides en 429 metres lineals de molls i que l’any 2008 van
capturar un total de 730.387 kg (2,76% del total de Catalunya).
Les noves infraestructures proposades del Pla d’Infraestructures del Transport
de Catalunya.
Propostes sobre la xarxa ferroviària.
Perllongament Blanes-Lloret de Mar
L’actual línia de Rodalies de Barcelona arriba fins a la localitat de Blanes. La proposta
del Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya consisteix en executar un ramal
d’accés a Lloret de Mar per tal de fer arribar el servei de rodalies a aquest municipi.
Ampliació de la capacitat del corredor Mollet-Maçanet
Es preveu executar una nova doble via amb l'objectiu que a l'àmbit rodalies entre
Mollet i Maçanet de la Selva les mercaderies puguin circular per vies exclusives sense
interferir en l'explotació de rodalies.
By-pass de mercaderies a Girona
Es preveu un nou corredor a l'oest de Girona per evitar el pas de les mercaderies pel
centre de la ciutat.
Nou tren tramvia
Es tracta d’una línia de tramvia que farà el recorregut Aeroport de Girona – Girona –
Flaçà – Costa Brava.
Propostes sobre la xarxa viària.
Actuacions a l’eix Mediterrani
Es preveuen dues actuacions dins la zona d’afectació del present estudi a l’eix
Mediterrani. En primer lloc l’ampliació a un tercer carril de l’autopista AP-7 entre
Maçanet de la Selva i la Jonquera. A més, en la mateixa línia que l’anterior, també es
preveu la reconversió a autovia de la N-II (que cal recordar que té un traçat semblant
al de l’AP-7 i té un abundant trànsit de vehicles pesats) entre Maçanet de la Selva i la
Jonquera.
Condicionament C-63
En el PITC s’han previst obres de condicionament de la carretera C-63 entre Lloret de
Mar i Olot. Aquesta carretera creua amb l’eix viari objecte del present estudi a l’alçada
del terme municipal de Vidreres.
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8.6 Quadre resum del capítol.
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9. RESULTATS
En els capítols anteriors s’ha realitzat un anàlisi del efectes de l’eix en diferents àmbits
(ambiental, assentaments, productiu i infraestructures) a partir de dades estadístiques i
fonts documentals. En aquest apartat l’objectiu és contrastar aquests resultats
quantitatius amb informació de base qualitativa, obtinguda a partir d’entrevistes
realitzades a diversos actors institucionals, econòmics i socials relacionats amb l’eix.
Aquestes entrevistes es poden consultar a l’annex número 2 del present document.

El efectes del tractament ambiental
Les obres de l’eix que ens ocupa són obres de desdoblament de carreteres existents.
Això comporta en general una simplificació a nivell ambiental, ja que el traçat de la
carretera no es modifica de forma substancial i els principals efectes deriven de
l’execució de les obres i, en menor grau, de l’ampliació de l’amplada de la calçada i
petits canvis puntuals de traçat. De totes formes s’han de considerar tots els possibles
efectes ambientals i paisatgístics per intentar corregir-los.
Un cop analitzats tots el impactes potencials i impactes directes que es produeixen
tant en l’execució de les obres com els propis del nou disseny, i analitzada la situació
actual de la carretera s’observa que l’aspecte ambiental s’ha tractat en general amb
cura, com ho demostra el fet que no es van presentar al·legacions d’associacions
de caràcter ambiental, segons ens indica el Sr. Miguel Torán, responsable de la
gerència de projectes de carreteres de GISA.
Encara que en general s’ha tractat el projecte ambientalment integrat, estudis
posteriors demostren que hi ha alguns aspectes que s’haurien pogut millorar. Aquests
aspectes fan referència principalment a la deficiència funcional dels passos de
fauna, Els estudis relatius als passos de fauna, com per exemple el realitzat per
l’empresa Minuàrtia, Estudis Ambientals, indiquen que el resultat d’aquests no és del
tot satisfactori. En efecte, tal i com ens informen des del Consell Comarcal de la Selva
“en aquests estudis es va determinar que els passos de fauna no estaven donant els
resultats esperats i que probablement la distància entre ells era excessiva”. Cal
recordar que en aquest eix els passos de fauna tenen un especial interès, ja que
connecten els PEIN de les Gavarres i el Massís de les Cadiretes, a més del cas
particular del corredor al Reclar i el sector de Can Companyó a Llagostera, d’especial
importància per a la possible migració de la llúdriga dels Aiguamolls de l’Empordà fins
a les conques dels rius Tordera i Ter, on havia habitat anys enrere.
El paisatge és el principal atractiu de la Costa Brava i probablement el factor que va
determinar el desenvolupament del turisme a la zona i, conseqüentment, el creixement
de la seva economia. És per aquest motiu que el paisatge pren un pes encara més
determinant i condiciona molt més l’execució de qualsevol obra en aquesta zona.
D’altra banda cal recordar que, tal i con indica el Gerent de Projectes de Carreteres de
GISA, “les obres de desdoblament no tenen en general afectacions importants sobre el
paisatge” i, per tant, “no va ser necessari executar cap mesura correctora pel paisatge,
com túnels o falsos túnels”. Des del Consell Comarcal de La Selva discrepen en
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aquest sentit, ja que consideren que la deficiència funcional que suposa la mancança
de vies laterals en tota la longitud de l’eix té efectes indirectament ambientals, o millor
dit paisatgístics. En aquest cas el geògraf de l’àrea de Medi Ambient del Consell
Comarcal de La Selva considera que “el agricultors que tenen camps als voltants de la
carretera tenen un paper clau en l’estructura del paisatge que envolta l’eix” i cal tenir
en compte “no hi ha via de servei en tot el tram i tenen l’accessibilitat molt limitada als
seus camps”, amb la qual cosa el paisatge en queda perjudicat.
Efectivament, entre els terrenys que envolten l’eix i configuren el seu paisatge hi ha
abundància de camps de conreu. Davant de la mancança de vies laterals la majoria
d’agricultors es veuen obligats a utilitzar camins secundaris i fer grans desplaçaments
per moure’s entre els seus camps de conreu, la qual cosa suposa un impediment per
desenvolupar la seva feina amb comoditat. Per tant, és necessari la millora de l’eix en
aquest aspecte, dotant-lo de vies laterals que facilitin el desplaçament dels vehicles
agrícoles, bicicletes, etc. i millorin la seva funcionalitat.

Canvis en els assentaments
En els últims anys el creixement de població als municipis de l’àmbit d’estudi ha estat
molt important. Així ho demostren les dades estadístiques, on s’observa que a
Vidreres, Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro la població a crescut al voltant del
70% entre els anys 1998 i 2007. Per la seva part la població de Vidreres ha crescut
poc més del 30% en aquest període.
En l’origen d’aquest creixement hi té un pes molt important la immigració, que en
alguns casos representa més de la meitat del creixement total de població entre 2000 i
2007. En el fenomen de la immigració es diferencien clarament els municipis d’interior,
Vidreres i Llagostera, dels costaners, Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro. Els
primers tenen un predomini d’immigració procedent de països en vies de
desenvolupament, que en general s’associa a gent amb poc poder adquisitiu que
satisfà les demandes de mà d’obra barata dels sectors de la construcció i la indústria.
Els municipis costaners, en canvi, tenen una part important de immigració procedent
de països de la Unió Europea, gent que va a retirar-se a la zona o que estableix un
negoci aprofitant les oportunitats d’un mercat que ha crescut de forma molt important
els últims anys. Encara que aquest creixement de l’economia també ha provocat una
demanda de molta mà d’obra per als sectors de la construcció i els serveis, que s’ha
vist reflectit en un augment de la immigració de països en vies de desenvolupament,
principalment de l’Àfrica.
A banda de la influència de la immigració, l’altre factor determinant en el creixement
han estat l’atracció de població en la dinàmica dels moviments interns. L’augment de
la demanda de treball i la millora de les comunicacions han provocat que s’hagin
produït moviments interns en els últims anys.
Les dades mostren que de tot l’increment de població autòctona més del 80%
correspon a moviments interns a Llagostera i Vidreres. I es que la situació de Vidreres
respecte les comunicacions eren molt bones degut a la proximitat de la N-II i l’AP-7 i
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ara han millorat degut a la major facilitat de connexió amb la Costa Brava centre, un
nucli important de demanda de mà d’obra, la qual cosa ha fet de Vidreres un punt
molt ben situat, amb bones comunicacions cap als principals nuclis econòmics del
territori i el resultat s’ha reflectit en una migració interna cap al municipi. En la mateixa
situació es troba Llagostera que no és de moment un gran nucli econòmic ni genera
gran demanda de treball, però es troba en una bona situació en la seva comunicació
amb Girona. Ara, amb el nou eix, s’ha millorat la connexió de Llagostera amb
Barcelona i la Costa Brava centre, de manera aquest municipi es troba ben connectat
amb els principals nuclis de demanda de treballadors, la qual cosa ha provocat els
moviments interns que es veuen reflectits en les dades estadístiques.
Els municipis de la costa, també han vist com els moviments interns feien créixer de
forma important el seu nombre d’habitants. En aquest cas però el motiu s’ha de buscar
més en les possibilitats laborals que ofereixen els municipis, sobretot en els sectors de
la construcció i els serveis, que no pas en les seves bones comunicacions. En efecte,
tal i com ens indica l’Arquitecte Municipal de Castell-Platja d’Aro “l’eix ha servit als
municipis costaners per a millorar la connexió amb la zona de Barcelona”, d’on prové
la major part del turisme, i ha impulsat el sector de la construcció en aquest sentit,
ja que “la segona residència és en gran part gent que prové de la zona de Barcelona”.
El veritable impuls per als municipis de la costa en quant a millora de comunicacions i
augment de la mobilitat es veurà quan s’hagi executat totalment l’anella de les
Gavarres, que connectarà la Costa Brava centre amb Girona.
Tot l’augment de la demanda de treball produït en els últims anys i que ha propiciat, en
bona part, els espectaculars augments de població en aquests municipis s’expliquen
principalment a causa del creixement generalitzat del sector de la construcció. El
nombre de projectes visats al col·legi d’aparelladors ha tingut un creixement notable en
general, encara que en alguns municipis hi ha hagut alts i baixos durant el període
d’estudi. El creixement de població ha anat associat al nombre d’habitatges construïts,
encara que no sempre hi ha relació directa entre el nombre d’habitatges construïts i el
creixement de població. I és que la segona residència també ha patit canvis en els
últims anys.
Davant de la falta d’informació respecte a les segones residències, s’ha utilitzat una
relació entre el nombre d’habitatges construïts i el nombre d’habitants, per tal de tenir
una idea a nivell qualitatiu de les segones residències existents. Efectivament, els
resultats han mostrat que l’augment de la segona residència és important sobretot
als municipis costaners. Els habitatges de segona residència de Santa Cristina d’Aro i
Castell-Platja d’Aro són, en la seva majoria, de gent que prové de la zona de
Barcelona. L’eix millora sobretot les comunicacions d’aquests municipis amb
l’autopista AP-7, per la qual cosa la segona residència en resulta clarament afavorida.
De fet, en el cas particular de Santa Cristina d’Aro, l’enginyer municipal explica que en
la recent reforma del Pla General “hi ha hagut un creixement residencial” i en bona part
es deu a les segones residències fins al punt que “les urbanitzacions estan en la seva
majoria destinades a la segona residència”. Per tant, els efectes de l’eix sobre la
construcció d’habitatges, sobretot els de segona residència als municipis costaners,
són evidents i d’una magnitud remarcable.
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Repercussió sobre els sectors econòmics.
La presència de l’eix viari millora les comunicacions dels municipis en diferents graus.
Una millora de les comunicacions suposa en general un impuls de les activitats
econòmiques, ja sigui de forma directa o indirecta. Vidreres i Llagostera són municipis
amb un caràcter primordialment industrial. Per a aquest tipus de municipis l’estar
dotats d’unes bones comunicacions és bàsic per a facilitar tota l’activitat logística que
generen les indústries.
Vidreres és un municipi amb unes comunicacions privilegiades amb Girona, Barcelona
i la frontera francesa, nuclis importants d’activitat econòmica. Amb aquest nou eix, s’ha
produït una millora de les comunicacions amb la Costa Brava principalment, la qual
cosa no ha tingut un efecte especialment important en l’economia ja que, tot i ser la
Costa Brava un important punt de distribució degut a la importància del comerç
minorista, no genera tanta demanda com ho poden fer els altres tres nuclis citats
anteriorment. Fins i tot, tal i com explica el Cap d’Urbanisme de l’ajuntament de
Vidreres, en el planejament de Vidreres “hi ha previst realitzar un parc d’activitats
econòmiques de 56Ha” de superfície, previsió que es va realitzar abans de l’execució
de l’eix, encara que aquest pot resultar favorable al seu desenvolupament. En efecte,
“les noves empreses valoren molt positivament el fet de que el municipi tingui tan
bones connexions i, per tant, qualsevol millora resulta positiu per al municipi”.
En el cas de Llagostera l’eix sí que té una influència major sobre les activitats
econòmiques que a Vidreres, ja que Llagostera es troba en una situació molt bona,
amb accés directe des del nucli del municipi a les carreteres C-65 i C-35, a través de
les quals es pot anar cap a Girona, Barcelona i la Costa Brava. Amb el desdoblament
de l’eix Maçanet de la Selva – Castell-Platja d’Aro s’han millorat les comunicacions
amb l’autopista AP-7 i la Costa Brava, i aquesta millora de comunicacions sí que pot
suposar un impuls per a l’activitat industrial del municipi. Durant la construcció de
l’eix, segons informa el Secretari General de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de
Guíxols “l’Institut Català del Sòl (INCASOL) va comprar uns terrenys per tal de
desenvolupar-hi un polígon industrial”. Aquest és un clar exemple de que les millores
en les comunicacions que ha suposat la construcció de l’eix afecten de forma directe al
desenvolupament de l’activitat industrial. En aquest aspecte coincideix l’arquitecte
municipal de Llagostera, que remarca la compra d’aquests terrenys per part de
l’INCASOL i afegeix que, tot i que “encara és massa aviat per parlar d’efectes” degut al
poc temps que ha passat des de la finalització de les obres de l’eix, “el fet de que hi
hagi una millora en les connexions produirà probablement canvis econòmics en els
propers anys”.
L’economia dels municipis costaners és totalment diferent a la dels municipis d’interior.
Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro són municipis on hi predomina el turisme,
complementat amb una important oferta comercial i de serveis. Com ja s’ha dit, gran
part d’aquest turisme prové de la zona de Barcelona, turisme de cap de setmana
durant la primavera i que passa les vacances estivals. Evidentment, reducció del
temps de viatge entre Barcelona i la Costa Brava provocada pel nou eix provoca un
augment del turisme i, per tant, suposa un impuls a tota l’economia relacionada amb
aquesta infraestructura turística. Els efectes positius de la nova carretera es veuen fins
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i tot en l’època actual de recessió econòmica ja que, tal i com indica el Secretari
General de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, ara resulta plausible anar
des de la zona de Barcelona “a passar el dia a la costa i tornar el mateix dia”, ja que
s’ha reduït el temps de viatge i s’han eliminat els col·lapses que es produïen
anteriorment. D’altra banda, en el que coincideixen les autoritats entrevistades dels
municipis costaners és que l’impuls que genera sobre el turisme de segona residència
la millora de les comunicacions amb la zona de Barcelona afecta de forma directa en
els municipis de la costa, tant en el sector de la construcció com en els relacionats
amb el sector turístic, com són el comerç i els serveis.
Per tant, tots els municipis han vist afavorida la seva economia per la construcció del
nou eix (en major o menor grau i per motius diferents), com així ho indica l’índex
d’activitat econòmica, que ha crescut en la majoria de casos, tot i el període actual de
recessió. Un altre indicador de l’estat econòmic d’un municipi que s’ha vist incrementat
en tots els casos, és la quota de mercat, que indica la capacitat de consum d’un
municipi .
Respecte als diferents sectors econòmics, s’observa en les dades estadístiques que
les activitats industrials són molt més importants als municipis d’interior que en els de
costa. A més, és en aquests municipis interiors, on més ha crescut aquest sector en
termes totals.
El sector de la construcció és l’únic dels sectors que té una importància clau en
l’economia tant dels municipis d’interior com dels costaners. Com ja s’ha dit
anteriorment, la segona residència juga un paper clau en aquest sector i, en efecte,
comparant les dades disponibles sobre el sector de la construcció amb el nombre
d’habitants, queda patent la importància de la segona residència als municipis
costaners. En tots els casos però s’ha creat en els últims anys un cercle respecte al
sector de la construcció, ja que el creixement d’aquest sector ha provocat una
demanda de mà d’obra que ha generat una atracció de població, i aquesta població
necessita habitatges, per tant s’impulsa encara més el sector. Això ha provocat que el
nombre d’activitats en el sector de la construcció hagi crescut en els últims anys de
forma molt important en tots els municipis.
Respecte a l’activitat turística, tan sols els municipis costaners tenen desenvolupat
aquest sector, sobretot Castell-Platja d’Aro. L’índex turístic i el nombre total de places
hoteleres i de càmping mostren que la oferta hotelera ha disminuït a Castell-Platja
d’Aro i Santa Cristina d’Aro. Aquesta disminució no implica que el sector turístic hagi
disminuït, ja que no considera els habitatges de segona residència, que en aquests
moments tenen un pes més important en el turisme d’aquests municipis que els hotels,
com expliquen l’arquitecte municipal de Castell-Platja d’Aro i l’enginyer municipal de
Santa Cristina d’Aro. De totes formes, en el cas particular de Castell-Platja d’Aro,
l’arquitecte municipal va explicar que “s’està redreçant aquest desequilibri entre places
de segona residència i places hoteleres en el nou Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal que es troba actualment en redacció”. Per tant, s’augmentaran a mig termini
el nombre de places hoteleres de forma considerable.
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Cal tenir en compte que, tot i la disminució del nombre total de places hoteleres, s’han
reduït el nombre de places en establiments de baixa qualitat i se n’han augmentat als
de més qualitat. Per tant, tot sembla indicar que la zona costanera es troba actualment
enmig d’un procés de canvi de model, que aposta cap a augment de la qualitat i de
l’oferta turística , però encara és massa aviat per valorar aquest aspecte.
Molt lligat a l’economia del turisme es troba el comerç minorista. És lògic doncs que
l’índex comercial minorista sigui clarament major als municipis de costa i és, a més, on
més ha crescut aquest paràmetre. En aquest augment del comerç minorista als
municipis costaners s’observa clarament que el turisme no ha disminuït, i que els
indicadors turístics només tenen en compte la oferta d’allotjament. En el cas particular
de Llagostera aquest índex ha disminuït, ja que l’apropament temporal a grans nuclis
comercials que ha suposat la construcció del nou eix ha fet que l’activitat comercial del
municipi s’hagi vist perjudicada.
L’activitat comercial majorista sí que ha crescut, en canvi, a tots el municipis. La
millora de les comunicacions produïda per la construcció del nou eix i l’augment de la
demanda del comerç minorista expliquen en gran part aquest canvi.
L’últim gran pilar de l’economia dels municipis, sobretot els costaners, és el sector
dels serveis adreçats a les persones. En aquest cas, s’ha identificat aquest sector
mitjançant les activitats de restauració i bars. Efectivament s’observa que l’índex de
restauració i bars és més important en els municipis costaners (sempre considerant el
tamany del municipi). En tots els casos, aquesta oferta de serveis s’ha vist
incrementada. Destaca per sobre de la resta l’increment del nombre d’activitats de
restauració i bars a Castell-Platja d’Aro, que ja abans de la construcció de l’eix era, de
lluny, el que més activitats d’aquest tipus tenia.
Es pot veure doncs que, en general, s’ha produït un creixement de tots els sectors
econòmics en el període d’estudi. Destaca que els sectors que més han crescut dins
de cada municipi, són els principals sectors de la seva economia. És a dir, s’ha
observat que la construcció de l’eix ha servit per potenciar els principals sectors
econòmics de cada municipi. La síntesi d’aquesta informació estadística corrobora
l’afirmació del Secretari General de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols
que també apunta que les avantatges derivades de la construcció de l’eix “potencien
més els sectors forts de l’economia dels municipis” que no pas desenvolupen altres
sectors.

El nou eix viari dins la xarxa d’infraestructures.
La funcionalitat d’una carretera depèn en gran part de la seva inclusió dins una xarxa
homogènia. És a dir, per tal de poder treure el màxim rendiment possible al nou eix
viari, aquest necessita estar connectat amb una xarxa que l’inclogui i tingui una
capacitat adequada.
La carretera més important amb la que enllaça l’eix viari és l’autopista AP-7. De fet, tal
i com coincideixen tots els entrevistats, el motiu principal de construcció d’aquest eix
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és suportar els alts nivells de trànsit que es donen sobretot en temporada turística en
aquest corredor entre la Costa Brava i l’AP-7.
Existeixen diferents carreteres del mateix nivell que les de l’eix amb les quals aquest hi
enllaça al llarg del seu recorregut. Es tracta de la N-II a Maçanet de la Selva, la C-63 a
Vidreres, la C-65 a Llagostera i la C-31 a Castell-Platja d’Aro. A banda d’aquestes, hi
ha tot un seguit de carreteres menors que no condicionen el funcionament de l’eix.
Mapa 9.1: L’eix viari dins la xarxa de carreteres
C-65
C-31

N-II
C-35

C-63

Font: Elaboració pròpia (Any 2009)

La millora d’aquest eix ha facilitat el desplaçament i retallat els temps de viatge, la qual
cosa ha provocat un augment del trànsit al llarg del seu recorregut, com així ho
mostren les dades d’aforaments de les tres estacions que hi ha al llarg del seu
recorregut. Tot i que aquestes dades es troben distorsionades a causa de l’execució
de les obres, ja s’aprecien canvis.
Aquest augment del trànsit es deu en gran part als municipis més propers a aquest eix,
on s’ha quantificat en els últims anys un clar augment del nombre de vehicles. Encara
que aquest augment del nombre de vehicles totals estigui influenciat pel creixement de
la població, també s’ha observat que el nombre de vehicles per habitant s’ha
incrementat i per tant sí es pot parlar amb tota seguretat de creixement en aquest
àmbit.
Un dels principals efectes de la millora de les comunicacions és l’augment de la
mobilitat. En aquest cas no ha estat possible obtenir informació concreta d’estudis de
mobilitat, de manera que s’ha utilitzat les dades de trànsit d’una estació d’aforament
situada a la carretera C-65 al seu pas per Cassà de la Selva, entre Llagostera i Girona.
Aquest és el corredor sud de la connexió entre la Costa Brava centre i Girona, de
manera que la mobilitat diària en aquesta via és important. Les dades de IMD
d’aquesta estació d’aforament mostren un clar augment de trànsit, amb la qual cosa
s’ha produït un augment de la mobilitat. De totes formes, al no tractar-se d’informació
directa sobre la mobilitat, no es poden extreure resultats més concrets.
En definitiva, aquest eix ha millorat la connexió de l’AP-7 amb la Costa Brava.
Donat que la major part del turisme d’aquest àmbit de la Costa Brava prové de
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Barcelona i rodalies, el nou eix ha potenciat principalment tota l’economia relacionada
amb el turisme. Ara bé, les principals carreteres amb les quals s’ha de comunicar
aquest nou eix no es troben encara al seu nivell. La N-II s’està desdoblant i es troba en
fase d’execució. La C-63 està previst que sigui desdoblada en un futur pròxim però els
projectes es troben en fase d’estudi i redacció. La C-65 entre Llagostera i Girona, que
com ja s’ha dit és un dels principals corredors entre la Costa Brava i Girona, disposa
només d’un carril per sentit i a més, el principal entrebanc a la circulació es dona al
terme municipal de Llambilles, on hi ha un semàfor per regular la circulació que
provoca grans retencions en hora punta. Per últim, a la C-31 s’estan executant
actualment les obres de desdoblament entre Castell-Platja d’Aro i Palamós.
Observant ara a major escala, la regió de Girona no té una estructura tan jeràrquica
com pot ser la de Barcelona, sinó que existeix un cert policentrisme jerarquitzat. En
efecte la capital gironina és el principal nucli econòmic de la província, encara que no
s’ha de menysprear el pes en l’economia d’altres nuclis, entre els que cal destacar
Figueres i els de la Costa Brava central. Considerant aquests tres focus principals dins
d’una estructura policèntrica, resulta clau per al seu desenvolupament unes bones
connexions entre ells. Això sí és real ja entre Girona i Figueres, però no encara entre
aquests i la Costa Brava centre, amb la qual cosa en els pròxims anys es viuran canvis
importants.
En un futur proper es completa la denominada “Anella de les Gavarres”, amb la qual
els municipis de la Costa Brava centre quedaran connectats per via ràpida amb Girona
a través de la Bisbal d’Empordà. A més, s’està executant en l’actualitat un dels trams
de desdoblament entre la Bisbal d’Empordà i Figueres, de manera que també es
resoldrà la comunicació cap el Nord.
El nou eix ha tingut efectes positius perquè ha potenciat el sector turístic, que és el
més important de la zona, però els principals canvis encara han d’arribar. Amb la
futura millora de les connexions amb Girona, Figueres i la Bisbal d’Emprodà es
dispararà la mobilitat i “s’aproparan” aquests mercats. Serà llavors quan es podrà
observar un clar efecte positiu en la resta de sectors econòmics en la major part dels
municipis afectats.
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10. CONCLUSIONS
A mode de síntesi es poden enumerar les següents conclusions respecte als canvis
territorials produïts en l’àmbit de l’eix viari i al mateix temps proposar recomanacions
per tal de propiciar un efecte multiplicador sobre les millores i oportunitats que aquest
eix a proporciona:
•

L’encaix ambiental de l’eix es produeix en una situació especialment fràgil
degut a la ubicació en un territori en conjunció entre el mar i la muntanya i la
proximitat de diversos espais protegits. Així, en aquest àmbit territorial
especialment valorat paisatgísticament, l’execució de la carretera ha comportat
obres de desdoblament de carreteres existents i les afeccions han resultat més
reduïdes que en altres casos, ja que s’ha ocupat menys territori i sempre en el
mateix corredor afectat inicialment, en aquest sentit, la intervenció ha estat
respectuosa. Però cal destacar com a principals mancances i aspectes a
millorar: els passos de fauna, que en aquesta zona prenen especial
importància per la comunicació entre espais protegits, així com la limitació
d’accés a les finques veïnes de l’eix que afecta indirectament a la configuració
paisatgística dels voltants.

•

Els municipis afectats pel pas del nou eix viari han vist com l’evolució de la
població, es manifesta creixent i de forma accelerada durant els últims anys.
D’aquest augment de població el creixement vegetatiu és la component menys
important, mentre que la immigració i els moviments interns expliquen
pràcticament la totalitat d’aquest fenomen. En aquesta atracció de població, cal
tenir en compte la magnitud de les oportunitats creades per la nova via, tant a
nivell econòmic com de mobilitat de la població.
El moviment migratori té un caire totalment diferent en els municipis de la costa
respecte els de l’interior. Als municipis interiors els immigrants provenen de
països en vies de desenvolupament i pretenen trobar les oportunitats de les
que no disposen en els seus països d’origen satisfent la demanda de mà d’obra
barata, principalment del sector de la construcció. En canvi, la immigració als
municipis costaners té dos components clarament diferenciats: d’una banda hi
ha immigrants, en general de l’Àfrica, majoritàriament gent jove amb poder
adquisitiu baix que acudeix a la zona a cobrir la demanda de mà d’obra del
sector serveis i la construcció, i de l’altra immigrants amb poder adquisitiu alt,
procedent de països desenvolupats i de major edat que els anteriors, que
venen a la zona per retirar-se o a establir el seu negoci aprofitant l’embranzida
de creixement econòmic que s’ha donat en els anys que acabem de passar.

•

El nombre d’habitatges construïts ha crescut en tot el territori que envolta l’eix
de forma considerable en els últims anys. En aquest creixement hi influeixen
diversos factors. En primer lloc la situació conjuntural a nivell estatal, amb un
creixement accelerat i desproporcionat del sector de la construcció. Però, a part
d’això, també s’ha de tenir en compte que l’atracció de població explicada
anteriorment, ha afavorit aquest augment de la construcció.
Especialment en els municipis costaners cal considerar la importància dels
habitatges de segona residència sobre el creixement total del nombre
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d’habitatges construïts. En efecte, el turisme de segona residència és una de
les principals característiques a Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro. La
major part d’aquests habitatges són propietat de gent que prové de la regió
metropolitana de Barcelona i que finalment aprofita els avantatges que té
aquest eix amb la millora de les comunicacions des del seu àmbit metropolità
d’origen. Per tant, l’habitatge de segona residència és en primer terme el
principal beneficiat d’aquesta millora que ha suposat la construcció del nou eix.
•

En l’aspecte de les activitats econòmiques la repercussió sobre els
municipis de la costa i d’interior ha estat clarament diferenciada. Els municipis
interiors, que tenen una economia més industrialitzada, han vist un impuls en
aquest sector a causa de la millora de les comunicacions amb la Costa Brava i
l’autopista AP-7. Per contra, als municipis costaners, els sectors que més han
crescut des de la construcció de l’eix han estat els relacionats amb l’activitat
turística, és a dir, el comerç minorista i els serveis.
En definitiva, l’eix ha contribuït a potenciar els sectors forts de l’economia dels
municipis ubicats propers a la seva traça. Cal afegir que, a més de potenciar
els principals sectors, l’economia d’aquest municipis ha crescut.

•

Respecte el trànsit a l’eix, s’observa un creixement en els últims anys. També
destaca un augment de la mobilitat diària, ja que part d’aquest eix pertany al
corredor que connecta la Costa Brava central amb Girona per la banda sud. A
més, s’ha millorat la seguretat vial i fluïdesa del trànsit, sobretot el caps de
setmana i en època estival, solucionant d’aquesta manera, un dels principals
problemes, els col·lapses que es produien en aquests períodes

•

La relació amb el sistema viàri regional, és de superioritat per part del nostre
eix, la resta de carreteres es troben a un nivell inferior, exceptuant l’autopista
AP-7. Això produeix un efecte embut en el trànsit, que penalitza la funcionalitat
del propi eix. Per tant, es recomana un estudi de transit per millorar les
carreteres que es vertebren amb l’eix per tal d’aprofitar al màxim les avantatges
que aquest proporciona.
Tal com hem constatat, l’estructura econòmica de la província de Girona es pot
definir com policèntrica jerarquitzada. En efecte Girona és el nucli principal però
no l’únic, ja que la ciutat de Figueres i les petites “capitals” de la Costa Brava
també tenen un pes molt important. Considerant un esquema amb aquests tres
focus principals, és de vital importància la relació entre ells, és a dir, per a un
bon desenvolupament econòmic regional, és condició indispensable una bona
interrelació, això implica millorar les seves connexions viàries.

•

El nou eix viari ha millorat la connexió de la Costa Brava amb Barcelona i la
seva àrea metropolitana , un dels origens principals del turisme que acudeix a
aquestes contrades. Ara bé, es recomana, tanmateix, una millora de les
comunicacions amb Girona i Figueres, ja que suposaria la gran oportunitat per
a diversificar i activar el creixement econòmic , L’augment de la mobilitat entre
aquests tres focus possibilitaria un salt quantitatiu i qualitatiu en aquesta
estructura regional, encara pendent de donar.
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Així doncs, aquesta millora necessària en la connexió de la Costa Brava amb
Girona i Figueres es troba en marxa i en els propers anys serà una realitat. Per
tant, deixant de banda els cicles econòmics i les seves inflexions, la regió de
Girona es troba en un procés d’eliminació de barreres viàries en la seva
interrelació, està a punt d’encetar una oportunitat en el seu desenvolupament,
ara però, el millor encara està per arribar.
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ANNEX NÚM 1. INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

Annex núm. 1: Informació estadística
SISTEMA D’ASSENTAMENTS
1. Població segons nacionalitat
a. Catalunya
Resta
UE

Resta
Europa

Any

Espanyola

Àfrica

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

6.238.001 230.705 43.037 253.016
6.220.940 132.850 101.145 248.753
6.196.302 109.606 82.355 224.383
6.170.473 82.527 64.229 184.496
6.161.138 75.915 47.413 165.105
6.124.420 59.253 26.695 133.537
6.104.045 48.986 13.915 99.672
6.080.409 43.353
7.607 76.216

Amèrica
del Nord i
Central
49.655
48.458
43.027
34.845
30.349
22.530
17.314
13.108

Amèrica Àsia i
del Sud Oceania
308.052
292.784
266.054
222.051
177.355
109.334
56.566
26.930

88.042
89.767
73.479
54.698
46.871
30.671
20.867
14.376

Total
7.210.508
7.134.697
6.995.206
6.813.319
6.704.146
6.506.440
6.361.365
6.261.999

b. Vidreres

Any Espanyola Resta UE
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

6.019
5.828
5.451
5.176
5.035
4.875
4.722
4.582

Resta
europa

Àfrica

47
166
130
89
59
33
21
5

260
260
249
212
188
150
124
75

359
193
163
119
122
101
87
58

America
America Asia i
Nord i
Total
Sud
Oceania
Centre
17
216
8
7.016
13
208
8
6.676
15
200
7
6.215
9
155
2
5.762
7
148
0
5.559
5
123
0
5.287
1
71
0
5.026
1
19
0
4.704

c. Llagostera

Any Espanyola
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

6.237
6.062
5.813
5.691
5.544
5.445
5.416
5.360

Resta Resta
Àfrica
UE europa
195
103
88
72
95
81
67
56

43
95
68
49
27
20
12
11

663
657
659
560
545
464
367
303

America
America Asia i
Total
Nord i
Sud
Oceania Estrangers
Centre
32
117
27
1077
27
92
26
1000
25
74
37
951
16
38
35
770
19
26
37
749
13
24
25
627
13
18
17
494
11
14
14
409
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d. Santa Cristina d’Aro

Any

Espanyola

Resta
UE

Resta
europa

Àfrica

America
Nord i
Centre

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

3.554
3.345
3.198
3.028
2.894
2.659
2.580
2.490

515
437
386
327
292
264
241
213

44
52
46
57
56
46
42
32

300
259
261
247
219
176
147
129

30
22
11
15
14
10
12
13

America Asia i
Total
Sud
Oceania
85
82
72
50
38
40
16
14

19
17
9
11
9
11
11
11

4.547
4.214
3.983
3.735
3.522
3.206
3.049
2.902

e. Castell-Platja d’Aro

Any

Espanyola

Resta
UE

Resta
europa

Àfrica

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

7.038
6.945
6.741
6.562
6.364
6.342
6.080
5.864

961
773
675
535
471
443
354
302

498
642
533
381
312
258
174
97

655
712
679
534
423
388
335
31

America
Nord i
Centre
73
99
80
67
69
71
64
75

America
Asia i
Sud
Oceania
416
472
422
309
210
141
70
52

125
125
109
82
56
48
35
13

2. Població per sexe i edat
a. Vidreres

Edat
0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54

Homes
256
256
182
167
203
286
366
384
349
250
240

Dones
206
187
168
167
175
256
309
341
282
251
217

ANY 2008
Total
% respecte el total
462
6,31%
443
6,06%
350
4,78%
334
4,57%
378
5,17%
542
7,41%
675
9,23%
725
9,91%
631
8,62%
501
6,85%
457
6,25%

Total
9.766
9.768
9.239
8.470
7.905
7.691
7.112
6.688
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55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84
85 i més
TOTAL
TOTAL (%)

Edat
0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84
85 i més
TOTAL
TOTAL (%)

216
200
145
138
90
64
27
3819
52,20%

185
178
143
143
122
83
84
3497
47,80%

401
378
288
281
212
147
111
7316

5,48%
5,17%
3,94%
3,84%
2,90%
2,01%
1,52%

Homes
128
111
104
150
190
179
215
195
171
165
174
146
131
129
101
63
30
23
2405
50,74%

ANY 2000
Dones Total % respecte el total
107
235
4,96%
120
231
4,87%
121
225
4,75%
130
280
5,91%
175
365
7,70%
191
370
7,81%
177
392
8,27%
186
381
8,04%
158
329
6,94%
142
307
6,48%
148
322
6,79%
146
292
6,16%
126
257
5,42%
110
239
5,04%
113
214
4,51%
82
145
3,06%
62
92
1,94%
41
64
1,35%
2335
4740
49,26%

Homes
233
185
173
181
226
355

ANY 2008
Dones Total % respecte el total
226
459
6,03%
219
404
5,31%
155
328
4,31%
166
347
4,56%
234
460
6,04%
298
653
8,58%

b. Llagostera

Edat
0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
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30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84
85 i més
TOTAL
TOTAL (%)

412
361
332
300
247
192
196
128
172
115
92
48
3948
51,85%

321
281
251
253
204
191
164
165
152
168
121
97
3666
48,15%

733
642
583
553
451
383
360
293
324
283
213
145
7614

9,63%
8,43%
7,66%
7,26%
5,92%
5,03%
4,73%
3,85%
4,26%
3,72%
2,80%
1,90%

Edat
0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84
85 i més
TOTAL

Homes
128
161
122
194
236
232
230
243
241
186
162
155
148
164
138
92
45
50
2927

ANY 2000
Dones Total % respecte el total
150
278
4,82%
124
285
4,94%
137
259
4,49%
192
386
6,69%
203
439
7,61%
197
429
7,44%
224
454
7,87%
240
483
8,37%
162
403
6,99%
155
341
5,91%
150
312
5,41%
163
318
5,51%
135
283
4,91%
181
345
5,98%
149
287
4,97%
103
195
3,38%
96
141
2,44%
81
131
2,27%
2842
5769

TOTAL (%)

50,74%

49,26%

Homes
154

ANY 2008
Dones Total % respecte el total
147
301
6,39%

c. Santa Cristina d’Aro

Edat
0a4
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5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84
85 i més
TOTAL
TOTAL (%)

Edat
0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84
85 i més
TOTAL
TOTAL (%)

150
125
124
121
169
201
246
204
199
145
133
120
98
92
66
44
14
2405
51,03%

105
129
123
121
156
215
207
223
160
148
107
132
95
83
75
52
30
2308
48,97%

255
254
247
242
325
416
453
427
359
293
240
252
193
175
141
96
44
4713

5,41%
5,39%
5,24%
5,13%
6,90%
8,83%
9,61%
9,06%
7,62%
6,22%
5,09%
5,35%
4,10%
3,71%
2,99%
2,04%
0,93%

Homes
74
88
79
83
100
120
132
149
128
110
87
87
62
80
67
46
16
10
1518
52,31%

ANY 2000
Dones Total % respecte el total
76
150
5,17%
86
174
6,00%
69
148
5,10%
62
145
5,00%
78
178
6,13%
101
221
7,62%
115
247
8,51%
157
306
10,54%
103
231
7,96%
91
201
6,93%
79
166
5,72%
77
164
5,65%
57
119
4,10%
75
155
5,34%
68
135
4,65%
42
88
3,03%
23
39
1,34%
25
35
1,21%
1384
2902
47,69%
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d. Castell-Platja d’Aro

Edat
0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84
85 i més
TOTAL
TOTAL (%)

Edat
0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84

Homes
276
208
222
226
309
427
548
441
473
410
359
325
295
234
193
125
54
43
5168
50,92%

ANY 2008
Dones
Total % respecte el total
246
522
5,14%
235
443
4,36%
215
437
4,31%
200
426
4,20%
253
562
5,54%
408
835
8,23%
485
1033
10,18%
399
840
8,28%
431
904
8,91%
385
795
7,83%
347
706
6,96%
357
682
6,72%
289
584
5,75%
219
453
4,46%
189
382
3,76%
139
264
2,60%
97
151
1,49%
88
131
1,29%
4982
10150
49,08%

Homes
162
162
183
202
256
276
316
318
291
258
230
196
187
128
94
77
26

ANY 2000
Dones Total % respecte el total
153
315
4,71%
173
335
5,01%
161
344
5,14%
169
371
5,55%
249
505
7,55%
262
538
8,04%
319
635
9,49%
293
611
9,14%
245
536
8,01%
245
503
7,52%
240
470
7,03%
207
403
6,03%
161
348
5,20%
136
264
3,95%
104
198
2,96%
81
158
2,36%
54
80
1,20%
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85 i més
Total
TOTAL (%)

20
3382
50,57%

54
3306
49,43%

74
6688

1,11%

3. Habitatges construïts
a. Vidreres

Any

Iniciats
Acabats
Qualificacions
Qualificacions
Cèdules
provisionals
Projectes visats
definitives
habitabilitat
protecció oficial
col·legis
protecció oficial
habitatges
promoció priv.
aparelladors
promoció priv.
lliures D.G.P.H.
D.G.P.H.
D.G.P.H.

Certificats
finals d'obra
col·legis
aparelladors

2007

0

220

0

196

185

2006

0

266

0

165

243

2005

0

275

0

154

165

2004

0

257

0

155

172

2003

0

172

0

126

162

2002

0

149

7

131

112

2001

4

164

0

112

114

2000

14

163

1

119

110

1999

5

121

0

77

88

1998

0

101

1

44

62

1997

0

73

1

53

71

b. Llagostera

Any

2007

Iniciats
Qualificacions
provisionals
Projectes
protecció oficial visats col·legis
promoció priv.
aparelladors
D.G.P.H.
21
263

Qualificacions
definitives
protecció oficial
promoció priv.
D.G.P.H.
9

Acabats
Cèdules
habitabilitat
habitatges
lliures
D.G.P.H.
204

Certificats
finals d'obra
col·legis
aparelladors

24

89

162

216

2006

46

328

2005

67

270

0

138

109

2004

0

175

18

58

124

2003

51

206

24

81

84

2002

24

63

12

44

72

2001

48

102

20

40

46

2000

6

59

43

62

93

1999

20

73

2

34

50
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1998

56

117

2

36

38

1997

6

36

7

49

44

Qualificacions
definitives
protecció oficial
promoció priv.
D.G.P.H.

Acabats
Cèdules
habitabilitat
habitatges
lliures
D.G.P.H.

c. Santa Cristina d’Aro

Any

Iniciats
Qualificacions
provisionals
Projectes
protecció oficial visats col·legis
promoció priv.
aparelladors
D.G.P.H.

Certificats
finals d'obra
col·legis
aparelladors

2007

0

156

0

144

180

2006

0

134

0

51

62

2005

0

232

0

109

102

2004

0

155

70

101

165

2003

24

234

0

61

67

2002

34

181

0

64

58

2001

0

116

0

62

71

2000

0

69

6

79

78

1999

12

69

0

39

30

1998

0

75

0

41

37

1997

0

42

1

45

45

Qualificacions
definitives
protecció oficial
promoció priv.
D.G.P.H.

Acabats
Cèdules
habitabilitat
habitatges
lliures
D.G.P.H.

d. Castell-Platja d’Aro

Any

Iniciats
Qualificacions
provisionals
Projectes
protecció oficial visats col·legis
promoció priv.
aparelladors
D.G.P.H.

Certificats
finals d'obra
col·legis
aparelladors

2007

0

231

0

215

153

2006

0

318

0

165

166

2005

0

221

0

228

284

2004

0

281

22

276

330

2003

22

490

0

251

212

2002

0

494

0

154

161

2001

0

267

0

336

313

2000

0

239

0

208

421

1999

0

406

0

178

192

1998

0

317

0

193

153

1997

0

83

0

123

112
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SISTEMA PRODUCTIU
1. Places hoteleres
a. Vidreres
1997
d'1 estrella
de 2 estrelles
de 3 estrelles
de 4 estrelles
de 5 estrelles
Total

nombre
places
nombre
places
nombre
places
nombre
places
nombre
places
establiments
places

2006
3
59
0
0
0
0
0
0
0
0
3
59

3
59
0
0
0
0
0
0
0
0
3
59

b. Llagostera
1997
d'1 estrella
de 2 estrelles
de 3 estrelles
de 4 estrelles
de 5 estrelles
Total

nombre
places
nombre
places
nombre
places
nombre
places
nombre
places
establiments
places

2006
2
51
0
0
0
0
0
0
0
0
2
51

2
51
0
0
0
0
0
0
0
0
2
51

c. Santa Cristina d’Aro
1997
d'1 estrella
de 2 estrelles
de 3 estrelles
de 4 estrelles

nombre
places
nombre
places
nombre
places
nombre
places

2006
5
139
0
0
0
0
1
177

4
114
0
0
0
0
2
255
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de 5 estrelles
Total

nombre
places
establiments
places

0
0
6
316

0
0
6
369

d. Castell-Platja d’Aro
1997
d'1 estrella
de 2 estrelles
de 3 estrelles
de 4 estrelles
de 5 estrelles
Total

nombre
places
nombre
places
nombre
places
nombre
places
nombre
places
establiments
places

12
921
11
695
13
2.103
4
712
1
144
41
4.575

2. Càmpings
a. Vidreres
No n’hi ha
b. Llagostera
Llagostera
Establiments
Places

1997

2006

1
900

1
900

c. Santa Cristina d’Aro
Santa Cristina d'Aro
Establiments
Places

1997
2
2408

2006
2
3306

d. Castell-Platja d’Aro
Castell-Platja d'Aro
Establiments
Places

1997
6
9696

2006
6
9696

2006
7
700
8
590
14
1.965
5
742
2
248
36
4.245
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Entrevista a Sr. Miguel Torán Villanueva. Enginyer de Camins, Canals i Ports.
Responsable de la Gerència de Projectes de Carreteres de GISA
1. L’eix es va incloure dins del Programa de Grans Eixos Viaris endegat pel
Departament de Política Territorial i Obres Públiqies de la Generalitat de
Catalunya. Quines necessitats creu que van impulsar l’execució de l’eix
en el marc d’aquest programa?
La inclusió d'aquest eix en el primer programa de grans eixos viaris és degut a
que aquest eix va ser identificat com una "de les infraestructures viàries
previstes en el Pla de Govern 2004-2007 en què hi concorre un major grau de
definició i demanda social", tal com s'explica al plec de bases de la licitació de
la concessió.
2. Quins objectius va satisfer l’eix, els local endògens (necessitats dels
propis municipis) o bé els exògens (propiciats per l’impuls turístic)?
Quins van ser els objectius concrets de la construcció/millora de l’eix?
Tècnicament, els motius concrets que han portat al desdoblament d'aquesta
carretera són els elevats nivells de trànsit i la millora de la seguretat viària. Per
aquest motiu, s'entén que el desdoblament d'aquest eix ha de satisfer tant a
endògens com a exògens, ja que la fluïdesa del trànsit i la seguretat viària
beneficia a tothom, però si aquesta carretera no hagués de suportar els trànsits
de pas des de l'AP-7 fins a la Costa Brava, que entenc que són exògens, no es
justificaria el desdoblament.
3. Abans de la construcció/millora de l’eix s’estava en una situació de
saturació?
Sí, especialment en caps de setmana i festius. A l'estudi de viabilitat es pot
trobar una mica de detall al respecte, però bàsicament s’extreu això.
4. Hi va haver alguna demanda dels ajuntaments dels municipis propers a
l’eix durant la fase de planificació? Què demanaven?
Els Ajuntaments van fer les seves demandes, tant en fase de l'estudi de
viabilitat com en l'avantprojecte, i es van satisfer algunes d’aquestes.
5. Quins van ser els elements de respecte pel paisatge en la planificació de
l’eix? Hi va tenir alguna influència la situació, dins la Costa Brava? Es van
presentar al·legacions d’associacions en defensa del paisatge o del Medi
Ambient?
Aquest Eix no es va dotar de cap mesura correctora de l'impacte sobre el
paisatge, com túnels o falsos túnels, ja que de fet, en la concepció d'aquest
desdoblament es va partir de la premissa d'intentar aprofitar al màxim la
carretera actual, minimitzant així l'ocupació de territori. Les entitats de defensa
del paisatge / medi ambient van fer al·legacions no van fer gaires al·legacions
ja que es va intentar tenir el màxim respecte possible pel medi.
3
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6. Quines millores es podrien proposar a la situació actual de la carretera?
S'entén que amb l'execució d'aquesta actuació, la carretera queda en "perfecte
estat de revista", per la qual cosa no necessita d'actuacions complementàries
per millorar la situació actual. Però el cert és que amb la seva posada en
funcionament, ha sorgit un problema, i és que els vials laterals que hi ha al llarg
de l'autovia no tenen continuïtat en tota la longitud de l'eix, per la qual cosa
vehicles tals com tractors, etc. es veuen obligats a entrar a l'autovia per fer
certs trajectes. És a dir, no es pot prohibir l'accés a l'autovia a vehicles
agrícoles, bicicletes, etc., cosa que va en contra de la premissa de la millora de
la seguretat viària. Actualment, la DGC està estudiant completar la xarxa de
vials laterals, per tal que es garanteixi aquesta continuïtat, i no s'obligui a
aquests tipus de vehicles a entrar a l'autovia.

Entrevista a Sr. Carles Boronat. Tècnic ambiental de la Gerència de Projectes de
Carreteres de GISA.
1. Quina era ambientalment la situació de l’àmbit de l’eix viari?
Es tracta d’un àmbit força rural que en els darrers 30 anys s’ha sotmès a una
forta pressió urbanística i antròpica amb una marcada estacionalitat estiuenca
que s’accentua al acostar-nos al litoral.
És un corredor que a més transcorre entre dues zones incloses dins del Pla
d’Espais d’Interès Natural (Les Gavarres i el Massís de Cadiretes).
2. Quins punts eren especialment crítics, en quins aspectes o quines zones
s’havia de tenir especial cura?
Per mi, un dels punts especialment crítics era potenciar l’efecte barrera que
suposaria el desdoblament entre dos espais PEIN. Per això es va posar
especial cura en el tema dels passos de fauna
3. Durant la construcció, on les afectacions al medi són més importants, es
va actuar correctament, de forma suficientment respectuosa? Ens quins
aspectes es podria haver millorat?
No puc contestar gaire com es va actuar durant la fase d’obres perquè no hi
vaig intervenir, però no estic segur que les afeccions al medi siguin més
importants durant la fase d’obres.
4. Quines són les principals transformacions que es van produir al medi
natural, fauna i paisatge a causa de la nova carretera?
L’inevitable aïllament faunístic és un dels efectes de la carretera, de totes
maneres és molt difícil d’avaluar. Segurament amb el temps podrem veure més
clarament quins són els efectes.
4
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A nivell paisatgístic, tampoc ha canviat tant, ja que es tracta d’ampliar una
infraestructura existent, no és obrir un nou corredor. Tal vegada una major
pressió sonora.
5. Considera que, en general, en el disseny de l’obra l’aspecte ambiental va
ser tractat amb cura? Què es podria haver millorat, tant en l’enfocament
general com en algun punt concret?
Dintre del possible s’ha actuat força respectuosament. És clar, que sempre és
poden fer molt millor les coses però sempre serà molt més car. L’ideal des del
punt de vista ambiental segurament hagués estat fer tota la carretera amb
viaducte però el cost hagués estat desproporcionat. A més, no s’ha de perdre
de vista que una carretera és només una afecció lineal al territori. L’urbanisme i
la industrialització que està patint la zona és superficial i molt més important.
Per tant, de què hagués servit gastar molts diners en fer una infraestructura
100% permeable si omplim el territori de polígons industrials i urbanitzacions?
6. En el temps que ha passat des de la construcció, s’han reduït
suficientment els efectes dels impactes sobre el medi i la fauna? En cas
contrari, què ha fallat? Quines expectatives de restabliment del medi
existeixen?
Res tornarà a ser com abans, això cal deixar-ho clar. Hi ha una carretera molt
més ampla i és una barrera que s’ha intentat fer el més permeable possible
amb un cost econòmic raonable. Els efectes a llarg termini que tindrà la
carretera són difícils de determinar. D’altra banda tampoc sabríem quins
impactes hi hagués hagut si no s’hagués ampliat la carretera.
Entrevista a Sr. Martí Rondós i Casas. Secretari General de la Cambra de Comerç de
Sant Feliu de Guíxols
1. Quina era la situació econòmica dels municipis de la zona d’afectació de
l’eix abans de la seva construcció?
Hi ha dos tipus de municipis: en primer lloc Llagostera i Vidreres, que són
municipis d’interior, i després Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, que
són municipis de costa. El municipis d’interior tenen l’economia amb una
component industrial important, mentre que als municipis de costa hi predomina
l’economia del turisme, complementada amb el comerç i els serveis.
2. Quines expectatives econòmiques es van crear als municipis arran de la
construcció de l’eix? I durant la construcció? Quins sectors van créixer
de forma més important?
Als pobles d’interior les expectatives creades són menors perquè la influència
de l’eix no és tan gran. En els municipis de costa sí que ha afectat més
positivament. Santa Cristina d’Aro és un municipi on el pes de la segona
residència és molt major que el del sector hoteler, mentre que Castell-Platja
d’Aro sí té un sector hoteler amb bastant pes, encara que la segona residència
té menor pes relatiu que a Santa Cristina. El major benefici que proporciona
aquest eix és per al turisme de segona residència, que prové en la seva majoria
5
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de la zona de Barcelona i abans de l’autovia havia de suportar cues de fins a 3
o 4 hores per fer el tram de Platja d’Aro a l’autopista, tram que ara es fa en vint
minuts. Aquest eix, per tant, ha potenciat els sectors relacionats amb el comerç
i els serveis.
Durant la construcció de l’eix, l’Institut Català del Sòl (INCASOL) va comprar
uns terrenys al costat d’aquest amb l’objectiu de desenvolupar un polígon
industrial. És evident que ho va fer per les bones comunicacions i, per tant, hi
ha una influència positiva de l’eix sobre el desenvolupament d’aquest sector.
3. Quin impacte van tenir les obres d’execució de l’eix sobre l’economia?
Aquestes obres importants tenen en general poc impacte econòmic per a les
empreses de la zona, perquè les solen fer empreses importants que venen de
fora. Si que hi pot haver petites empreses o autònoms que se n’han beneficiat
perquè han estat subcontractats, però en general l’impacte ha esta mínim.
4. Quina importància ha tingut el nou eix en el creixement econòmic de la
zona?
Actualment la situació econòmica no permet potser veure realment els efectes
positius de l’eix, ja que el creixement es troba molt alentit. El que sí que
s’observa és un moviment de cotxes important des de la zona de Barcelona,
tant de gent que disposa de segona residència com de gent que no en disposa
però ara es pot permetre venir a passar el dia a la costa i tornar el mateix dia, i
és que el temps per arribar ara a Barcelona és d’una hora aproximadament.
Abans això era impensable abans, ja que simplement arribar a l’autopista ja
suposava molt més, sobretot els caps de setmana. Per tant, l’eix ha tingut un
efecte positiu fins i tot ara, amb la crisi econòmica.
A Vidreres i Llagostera no crec que hagi influït de manera molt important en
l’economia. Si que han guanyat en canvi en qualitat de vida dels habitants, ja
que en els típics embussos que es produïen els divendres i diumenges, la gent
intentava trobar itineraris alternatius per on podia i això suposava col·lapsar
també els nuclis d’aquests municipis. També és cert que a les empreses
establertes en aquests municipis se’ls hi facilita el transport en direcció a
Barcelona i a la costa, però des de la construcció de l’eix no hi ha hagut massa
moviment en aquest sentit.
No obstant, hi ha alguns sectors que també s’han vist perjudicats, sobretot
l’agricultura, ja que al tram entre Vidreres i Llagostera no se’ls hi permet la
circulació i la via de servei no abasta tot el tram amb la qual cosa han de fer
molta més volta. De totes maneres, això es troba en estudi i hi pretenen donar
una solució.
5. Quines expectatives de futur hi ha per als pròxims anys en els diferents
sectors econòmics?
Bàsicament el que ha fet aquesta carretera és que la gent es pugui desplaçar
de forma més còmoda i amb una reducció de temps. Això ha fet que molta gent
que abans no estava disposada a suportar les cues que es formaven, ara sí
6
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que vingui a la zona i per tant això impulsarà el sector turístic, comercial i de
serveis. Pel que fa al polígon industrial que pretén fer l’INCASOL, encara no
s’ha iniciat, probablement per la situació econòmica, però de ben segur que
quan es construeixi produirà un impuls a l’activitat industrial del municipi. De
cara a la gent que habita a aquests municipis seria de vital importància la
finalització de l’anella de Les Gavarres i poder connectar amb Girona més
fàcilment. També seria important millorar la connexió entre Llagostera i Girona,
però per el moment sembla que només s’han preocupat de solucionar els
problemes de la gent que ve de Barcelona que, d’altra banda, també suposa un
benefici per a nosaltres. Però per a l’economia i la comoditat de la gent de la
zona seria vital millorar les connexions amb Girona.
Entrevista al Sr. Jordi Álvarez Moretó. Enginyer de Camins, Canals i
Consell Comarcal del Baix Empordà.

Ports del

1. L’eix es va incloure dins del Programa de Grans Eixos Viaris endegat pel
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya. Quines necessitats creu que van impulsar l’execució de l’eix
en el marc d’aquest programa? Quins objectius va satisfer l’eix, els local
endògens (necessitats dels propis municipis) o bé els exògens
(propiciats per l’impuls turístic)? Quins van ser els objectius concrets de
la construcció/millora de l’eix?
Penso que a nivell comarcal hi havia un interès turístic primordialment, i també
un interès per a la mobilitat local entre municipis. De totes formes penso que el
turisme ha tingut molt més pes. Penso que els objectius eren estructurals, a
gran escala; es pretenia millorar la connexió amb Barcelona, sobretot pel
turisme.
2. Abans de la construcció/millora de l’eix s’estava en una situació de
saturació?
Sí l’eix es trobava saturat. Però era una saturació marcada, en èpoques
turístiques, els caps de setmana de la primavera i els mesos d’estiu.
3. Hi va haver alguna demanda dels ajuntaments dels municipis propers a
l’eix durant la fase de planificació? Què demanaven?
Sí que hi va haver demandes, no et se dir quines en concret. En general, la
influència dels ajuntaments és molt important. Cadascú aporta les seves
necessitats i, en general, es satisfan moltes d’aquestes demandes. A nivell del
Consell Comarcal, en aquest cas concret, són ajuntaments molt importants que
per sí mateixos poden exercir una forta pressió i el Consell Comarcal es manté
una mica al marge.
4. Quins van ser els elements de respecte pel paisatge en la planificació de
l’eix? Hi va tenir alguna influència la situació, dins la Costa Brava? Es van
presentar al·legacions d’associacions en defensa del paisatge o del Medi
Ambient?
7
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Penso que el respecte pel paisatge va ser un punt important en la planificació i
la meva opinió és que es va tractar correctament, encara que no et sabria dir
elements concrets. No crec que influeixi el fet de que l’obra estigui situada a la
Costa Brava, el que sí que penso que va influir és la ubicació de la carretera,
en una zona complicada hi ha muntanyes properes a la costa, amb moltes
pendents i té unes restriccions de traçat bastant importants. Però crec que el
respecte pel paisatge es va tractar correctament però no de forma diferent a
altres ubicacions. Sí que hi va haver diferents grups de pressió, entre els quals
em sembla que hi havia Salvem l’Empordà i penso que van aconseguir algunes
coses.
5. Quines millores es podrien proposar a la situació actual de la carretera?
Ambientalment es massa aviat per valorar-ho correctament, perquè moltes de
les mesures correctores són a mig termini. Funcionalment es tracta d’una
infraestructura que connecta amb l’autopista, però al aproximar-se a la costa es
troba aïllada. Aquesta obra s’aprofitarà millor quan s’acabi la connexió per via
ràpida fins a la capital de comarca, Girona i la zona de Figueres. Entenc que la
continuïtat d’aquesta xarxa està en projecte encara que el procés és lent potser
es podria accelerar. De moment s’ha aconseguit a nivell de comarca una
connexió ràpida amb l’autopista per la banda sud i ara falta ramificar per tota la
comarca i millorar les connexions cap a Girona i Figueres.
Entrevista el Sr. Jordi Carreras Aymerich. Geògraf de l’Àrea de Medi Ambient del
Consell Comarcal de la Selva.

1. L’eix es va incloure dins del Programa de Grans Eixos Viaris endegat pel
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya. Quines necessitats creu que van impulsar l’execució de l’eix
en el marc d’aquest programa? Quins objectius va satisfer l’eix, els local
endògens (necessitats dels propis municipis) o bé els exògens
(propiciats per l’impuls turístic)? Quins van ser els objectius concrets de
la construcció/millora de l’eix?
Penso que aquestes obres s’han fet bàsicament per a que la gent de la zona
de Barcelona arribi amb més facilitat a la costa. Encara que la situació els caps
de setmana a aquesta via era molt dolenta, si s’hagués mirat més pels
interessos de la gent de la comarca s’haurien solucionat abans altres
problemes. De fet, actualment s’està fent el desdoblament de la N-II que
considero que era bastant més urgent, mentre que aquest desdoblament ja
està totalment executat.
2. Abans de la construcció/millora de l’eix s’estava en una situació de
saturació?
Era una situació de saturació puntual. Hi havia saturació durant els caps de
setmana a partir de la primavera els divendres en direcció a Platja d’Aro i els
diumenges en direcció Maçanet. La resta de la setmana s’hi podia circular més
8
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o menys bé. De totes formes, és evident que la circulació ara és molt més
còmoda i ràpida.
3. Hi va haver alguna demanda dels ajuntaments dels municipis propers a
l’eix durant la fase de planificació? Què demanaven?
Sé que hi va haver demandes, que en general es referien a l’accessibilitat a les
urbanitzacions. I es van fer modificacions atenent a algunes d’aquestes
peticions. Tot i això, hi ha alguns sectors que van sortir clarament perjudicats,
com és el cas de l’agricultura, ja no poden circular per l’autovia i, a més es
troben que no hi ha via de servei en tot el tram i tenen l’accessibilitat molt
limitada als seus camps. Tant per als vehicles agrícoles com per a les
bicicletes i resta de vehicles que no poden circular per l’autovia, la connectivitat
a banda i banda de l’eix es troba molt limitada. De fet, està previst que en un
futur pròxim s’hagin de modificar aquestes vies de servei a causa de les
queixes i reclamacions que hi ha hagut.
4. Quins van ser els elements de respecte pel paisatge en la planificació de
l’eix? Hi va tenir alguna influència la situació, dins la Costa Brava? Es van
presentar al·legacions d’associacions en defensa del paisatge o del Medi
Ambient?
No et sabria dir elements concrets de respecte pel paisatge, el que no crec és
que tingués cap influència l’estar situats a la Costa Brava. Penso que en
l’aspecte del paisatge es podria haver tractar amb més cura. Sense anar més
lluny, el agricultors que tenen camps als voltants de la carretera tenen un paper
clau en l’estructura del paisatge que envolta l’eix i, com ja t’he dit, no se’ls ha
tingut massa en compte durant el disseny de l’eix. En quant a les al·legacions
d’associacions en defensa del medi ambient, sé que han realitzat estudis,
sobretot de connectivitat i passos de fauna, així que m’imagino que hauran
estat bastant a sobre i segurament hauran demanat coses, encara que no et
sabria concretar. El que sí et puc dir és que en aquests estudis ambientals es
va determinar que els passos de fauna no estaven donant els resultats
esperats i que probablement la distància mínima entre ells era excessiva.

5. Quines millores es podrien proposar a la situació actual de la carretera?
La carretera té una funció clarament marcada per al turisme de cap de setmana
de la gent de Barcelona, encara que indirectament ajudi a la gent d’aquí. Penso
que s’hauria de millorar la xarxa pensant en l’ús diari de la gent de la zona. En
quant a l’eix, és necessari fer vials de servei en tot el tram que garanteixin la
bona connexió per als agricultors transversalment a la carretera.
Entrevista al Sr. Josep Comas Boadas. Arquitecte Municipal i Cap de l’Area
d’Urbanisme i Planificació de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.
1. Es van produir expectatives de creixement o transformacions en l’etapa
de planificació o projecte de l’eix viari? I durant la construcció?
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Sota el meu punt de vista, no es van crear expectatives remarcables. La
carretera millora l’accessibilitat al municipi i suposa una major comoditat,
sobretot per al turisme estacional i de segona residència que prové en la seva
majoria de les comarques de Barcelona. Tot i que l’eix millora les
comunicacions i l’accessibilitat del municipi, no es varen crear expectatives de
creixement especials per la seva construcció.

2. Quins són els principals efectes que s’han produït, sobretot en l’activitat
econòmica, des de la inauguració de la carretera?
Penso que no ha tingut un impacte directe. Sí és cert que la gent ve més
còmodament, però no crec que tingui un impacte directe. Probablement sí es
noti un efecte més important quan es tanqui l’anella (Platja d’Aro-Palafrugell-La
Bisbal d’Empordà-Girona), però en aquests moments simplement serveix per a
donar facilitats a la gent ve, cosa que afavoreix directament al turisme.
3. I sobre la població i el creixement residencial, es poden constatar canvis
evidents?
Hi ha hagut un creixement de les residències. Actualment el sector turístic és
més de segona residència que no pas hoteler, però en el planejament que ve
s’intentarà redreçar una mica aquesta situació, fent créixer el sector hoteler.
Encara no hi ha res concret perquè el nou POUM està en fase de planificació,
però s’estan estudiant formules per a que això sigui així. El que es pretén és
desestacionalitzar la temporada turística a través de l’augment d’establiments
hotelers que per si mateixos generen una activitat durant tot l’any. El
planejament actual és dels anys 80 i s’ha anat desenvolupat i està més
relacionat amb el creixement econòmic general que no pas amb la influència
d’aquest eix. Hi ha pobles de la zona pels quals l’eix no hi passa i s’han
desenvolupat d’igual forma.
4. Existeix algun tipus de problemàtica que des de l’eix afecti al seu
municipi? Com es podria solucionar?
En alguns casos, les obres s’han planificat sense tenir en compte el territori i la
planificació prèvia del municipi. A partir d’aquí, en alguns s’ha pogut subsanar i
en altres no.
5. Quins són els canvis o transformacions produïts en la mobilitat de la
població?
L’eix suposa una millora molt important per connectar amb Barcelona, i tenint
en compte que la segona residència és en gran part gent que prové de la zona
de Barcelona, en aquest sentit la millora és important per a Castell-Platja d’Aro.
Respecte a la mobilitat diària, també hi té una influència important. Cal tenir en
compte que Castell-Platja d’Aro atrau més gent a treballar de la que marxa i en
aquest sentit és important estar ben comunicats, més encara tractant-se d’un
municipi turístic com aquest.
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6. Com ha afectat en la planificació i el creixement urbà dels últims anys la
presència de l’eix?
Actualment s’està fent la revisió del POUM i respecte a l’eix únicament
s’intentaran subsanar deficiències de connectivitat ecològica. Pel que fa la
traça de l’eix, se’ns ha imposat i l’única cosa que em pogut fer és subsanar
aquestes deficiències que el projecte té. Urbanísticament tampoc ha tingut cap
significació important en quant a ordenació, ja que la traça de la carretera i els
punts d’accés no han variat, per tant no ha afectat a la manera de fer
l’urbanisme al municipi.

7. I de cara al futur, l’eix viari compleix les expectatives? Quines mesures
proposaria per a millorar l’accessibilitat al municipi? I per millorar
l’eficiència del seu recorregut?
L’eix pot tenir efectes molt positius i molt més importants quan s’acabi la
connexió fins a Girona, si es fa bé. Millorar la connectivitat i la accessibilitat és
sempre important per al creixement, encara que urbanísticament no crec que
afecti gaire. No es faran més àmbits ni més sectors per la presència d’aquest
eix, senzillament permetrà un accés més còmode al municipi, això és molt
important. Partim del planejament dels anys 70, que era un planejament
expansionista, amb molt àmbit d’afectació. A principis dels 80 es va reduir
aquest àmbit i l’actual pretén no abastar més territori, sinó omplir els buits que
hi ha, així que no s’ampliarà el sòl urbanitzable, al municipi hi ha buits suficients
com per no fer-ho i, per tant, no serà necessari ampliar el sòl urbà i s’ompliran
els buits per tal de cosir la trama urbana.
Entrevista al Sr. Jordi Colomer i Payet. Enginyer Industrial de l’Ajuntament de Santa
Cristina d’Aro
1. Es van produir expectatives de creixement o transformacions en l’etapa
de planificació o projecte de l’eix viari? I durant la construcció?
No crec que la carretera creés cap expectativa de creixement. Sí és cert que
unes bones comunicacions faciliten l’afluència de gent i, per tant, afavoreixen
l’establiment de les segones residències, que aquí són molt importants. De
totes maneres no es van crear grans expectatives.
2. Quins són els principals efectes que s’han produït, sobretot en l’activitat
econòmica, des de la inauguració de la carretera?
No s’han observat canvis importants, però per a les empreses que necessitin el
transport per carretera és important aquest eix, però econòmicament no penso
que s’hagi notat massa. L’eix ha portat bàsicament beneficis, sobretot per la
millora de les comunicacions i per la descongestió del nucli urbà els caps de
setmana. Temps enrere es creaven embussos de trànsit importants al nucli i
amb la nova carretera això ja no passa.
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3. I sobre la població i el creixement residencial, es poden constatar canvis
evidents?
Ara s’ha reformat el Pla General i hi ha hagut un creixement residencial, però
no crec que sigui tot imputable a aquest eix, ja que també influeix que els
pobles de primera línia de mar es troben col·lapsats i el creixement s’estén als
de segona línia. Les segones residències tenen també un pes molt important
en el municipi. De fet, les urbanitzacions estan en la seva majoria destinades a
la segona residència.
4. Existeix algun tipus de problemàtica que des de l’eix afecti al seu
municipi? Com es podria solucionar?
No crec que hi hagi cap problema important. Com a molt penso que es podria
integrar més ambientalment els voltants de la carretera, més encara tenint en
compte la proximitat del riu Ridaura.
5. Quins són els canvis o transformacions produïts en la mobilitat de la
població?
Penso que la facilitat de desplaçament sempre suposa un augment de la
mobilitat. El temps de reducció del temps d’arribada a Girona i, sobretot, a
Barcelona fa que la gent es desplaci més freqüentment per carretera. A més,
abans les retencions eren habituals fins i tot fora de l’època turística i
evidentment, la millora de la comoditat que suposa la disminució de les
retencions augmenta la mobilitat.
6. Com ha afectat en la planificació i el creixement urbà dels últims anys la
presència de l’eix?
L’eix limita el creixement urbanístic per la seva proximitat al nucli. De fet, s’ha
urbanitzat a banda i banda de l’eix, amb la qual cosa les comunicacions que hi
ha entre les dues bandes es limiten a les de què disposa l’eix, tant per al pas
de vehicles com de serveis, etc. De totes formes, la presència del riu Ridaura a
tocar de la carretera també produeix un cert efecte barrera, amb la qual cosa la
carretera no és totalment culpable d’aquesta situació. Per tant, no crec que
tingui massa influència la presència de l’eix en el creixement residencial del
municipi.
7. I de cara al futur, l’eix viari compleix les expectatives? Quines mesures
proposaria per a millorar l’accessibilitat al municipi? I per millorar
l’eficiència del seu recorregut?
El major benefici que proporciona l’eix penso que és per la reducció del trànsit
a l’interior del municipi. A més, els accessos de l’eix al municipi són molt bons.
Això, en part ha contribuït a que estigui previst realitzar un polígon industrial
molt pròxim a un accés.
Entrevista al Sr. Carles Soler Ripol. Arquitecte Municipal de Llagostera.
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1. Es van produir expectatives de creixement o transformacions en l’etapa
de planificació o projecte de l’eix viari? I durant la construcció?
Jo penso que no es van crear masses expectatives, almenys a nivell urbanístic,
ja que el POUM és bastant recent, del 2001.
2. Quins són els principals efectes que s’han produït, sobretot en l’activitat
econòmica, des de la inauguració de la carretera?
Em sembla que encara és massa aviat per parlar d’efectes. No crec que s’hagi
notat massa encara la influència d’aquesta carretera a nivell econòmic. Sí que
s’estan desenvolupant alguns polígons industrials existents i l’INCASOL va
comprar uns terrenys per crear-ne un altre de nou. M’imagino que aquí sí que
hi deu haver influït de forma més o menys directe. De totes formes, penso que
sí que es produiran canvis en els pròxims anys. El fet de que hi hagi una millora
en les connexions produirà probablement canvis econòmics en els propers
anys.
3. I sobre la població i el creixement residencial, es poden constatar canvis
evidents?
De moment és massa aviat per veure efectes també en aquest àmbit, encara
que és possible que augmentin el nombre de residents a causa de les bones
comunicacions.
4. Existeix algun tipus de problemàtica que des de l’eix afecti al seu
municipi? Com es podria solucionar?
Hi ha hagut problemes de connexió, sobretot amb una sortida de la zona
industrial on hi havia una rotonda prevista en els projectes inicials i finalment no
es va fer. També hi havia alguns problemes puntual de connexió amb algun
restaurant i altres activitats properes a la carretera i també hi havia problemes
amb tractors, que tenien problemes d’accessibilitat perquè no hi ha calçades
laterals en tot el tram.
5. Quins són els canvis o transformacions produïts en la mobilitat de la
població?
No tinc informació concreta per respondre’t, però m’imagino que sí. Les
millores en la carretera augmenten la mobilitat. De fet, jo soc de Barcelona i ara
arribo aquí en 50 minuts, això suposa una gran millora. Sí que se que molta
gent del municipi, donat que és tan gran, utilitza l’autovia per moure’s d’una
banda a una altra del terme, sobretot la gent de les urbanitzacions en direcció
al nucli.
6. Com ha afectat en la planificació i el creixement urbà dels últims anys la
presència de l’eix?
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Des de que s’ha construït l’autovia no s’ha plantejat cap creixement urbà, però
el POUM és molt recent, del 2001, i de moment no s’ha plantejat cap revisió.
De totes formes és bastant probable que sí afecti en el planejament futur.
7. I de cara al futur, l’eix viari compleix les expectatives? Quines mesures
proposaria per a millorar l’accessibilitat al municipi? I per millorar
l’eficiència del seu recorregut?
Jo penso que l’eix ha tingut efectes positius, encara que seria necessari
millorar l’accessibilitat a la zona industrial i solucionar el problema de circulació
del tractors amb vies laterals en tot el tram. En quant al traçat, hi ha un punt on
es podia haver fet el traçat una mica més lluny del nucli de Llagostera, perquè
ara s’està fent el nou institut i es possible que sigui necessari fer barreres
acústiques. Per la resta no hi ha cap problema, perquè encara que la carretera
creua el municipi, ho fa separant el sòl urbà del no urbanitzable, per tant no
genera problemes importants.
Entrevista al Sr. Lluis Lloret i Quert. ArquitecteTècnic i Cap d’Urbanisme de
l’Ajuntament de VIdreres
1. Es van produir expectatives de creixement o transformacions en l’etapa
de planificació o projecte de l’eix viari? I durant la construcció?
A nivell de planejament la carretera no va afectar massa, tenint en compte que
l’antic traçat i l’actual no difereixen gaire. De totes maneres aquesta obra era
necessària, sobretot pels embussos que es produïen els caps de setmana. Tot
i que l’autovia representa un benefici per al municipi, no es van produir moltes
expectatives per la seva construcció.
2. Quins són els principals efectes que s’han produït, sobretot en l’activitat
econòmica, des de la inauguració de la carretera?
La situació centralitzada de Vidreres en quant a comunicacions per carretera és
privilegiada. Ara, a més, s’ha millorat la connectivitat amb la costa. Això és un
efecte bo per a les empreses. Fins i tot, ara hi ha previst fer un parc d’activitats
econòmiques de 56Ha. Evidentment, la nova carretera millora l’accessibilitat i la
connectivitat d’aquest parc. Tot i que l’activitat econòmica es troba bastant
aturada, les noves empreses valoren molt positivament el fet de que el municipi
tingui tan bones connexions i, per tant, qualsevol millora resulta positiu per al
municipi.
3. I sobre la població i el creixement residencial, es poden constatar canvis
evidents?
L’acabament de les obres d’aquest tram d’autovia es troba molt proper a l’etapa
actual de crisi immobiliària i recés del sector de la construcció, de manera que
els canvis de residència i la venda d’habitatges són molt limitats i és, per tant,
molt difícil apreciar canvis en aquest sentit.

14

Annex núm. 2: Entrevistes
4. Existeix algun tipus de problemàtica que des de l’eix afecti al seu
municipi? Com es podria solucionar?
En el seu moment hi va haver una preocupació concreta important al sector del
Pla de la Font, que és el més proper a la carretera i a on hi existien problemes
d’inundabilitat. Durant l’execució de les obres es va tractar i es van millorar els
desguassos, de manera que es va resoldre correctament. Durant la fase de
redacció del projecte sí hi havia algunes queixes de l’ajuntament que van
provocar que s’incloguessin en el projecte una sèrie de millores, entre les que
destaca un nou accés.
5. Quins són els canvis o transformacions produïts en la mobilitat de la
població?
La nova carretera ha potenciat la centralitat de Vidreres en el territori i n’ha
millorat l’accessibilitat amb tres enllaços. A més per a la gent que marxa a
treballar a fora, en direcció a Llagostera sobretot, s’ha reduït el temps de viatge
alhora que s’ha augmentat la comoditat i evitat els embussos.
6. Com ha afectat en la planificació i el creixement urbà dels últims anys la
presència de l’eix?
A nivell de planejament la carretera no va afectar massa, tenint en compte que
l’antic traçat i l’actual no difereixen gaire. El que sí ha millorat és l’accessibilitat.
A banda de millorar els accessos existents, se n’ha fet un de nou (el més
proper a Llagostera de la nova traça) i s’ha millorat la connexió del nucli de
Vidreres amb la urbanització de La Goba.
7. I de cara al futur, l’eix viari compleix les expectatives? Quines mesures
proposaria per a millorar l’accessibilitat al municipi? I per millorar
l’eficiència del seu recorregut?
L’eix millora l’accessibilitat a la zona. Es generarà un major nivell de trànsit i
s’evitaran els problemes d’embussos de trànsit. La situació de Vidreres ja era
bona antigament, però ara és encara millor perquè s’han millorat les vies
d’accés. A més s’està desdoblant la A-2 i està previst en un futur pròxim fer-ho
també amb la C-63. En quant a la mobilitat, ara el moviment més usual per
motius laborals és amb Lloret de Mar i Llagostera, però és probable que en poc
temps aquest moviment es produeixi també amb altres municipis com Platja
d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, etc. Amb la nova carretera a millorat la relació
amb l’entorn. Penso que els impactes ambientals es van tractar correctament,
introduint mesures ja durant les obres. A més, s’han fet carrils laterals per
millorar l’accés a les finques properes a la carretera.
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