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Al�legacions PTCCGG // Novembre 2009 

Al�legacions a l’avantprojecte de Pla Territorial 
de les Comarques Gironines en matèria 
d’infraestructures del transport 
 
a Context general 
 
En matèria de mobilitat, les comarques gironines tenen una sèrie de particularitats que les fan 
destacar per sobre de mitjanes estadístiques catalanes i espanyoles: 
 
1. Mobilitat menys sostenible de Catalunya (veure Taula 1): 

• Àmbit territorial que més depén del vehicle privat de Catalunya: el 54% de tots els 
desplaçaments i amb menys ús dels modes no motoritzats: 41,6% 

• Molt baix ús del transport públic (només un 4,4%), només empitjorat als àmbits 
territorials de l’Alt Pirineu Aran i Terres de l’Ebre 

 
2. Menor grau de contenció municipal del país, després de comarques centrals (veure taula 2) 

 
3. PIB per càpita superior a la resta de demarcacions catalanes i capdavanter al rànquing 

espanyol, al darrera de Madrid, Navarra i províncies basques (veure taula 3). 
 

4. Record de motorització per càpita més elevada de les províncies espanyoles, després de 
les Illes Balears i Teruel (veure taula 4) 

 
5. Greu desajust entre les infraestructures ferroviàries i viàries (veure taula 5 i gràfic 1): 

• Demarcació catalana amb la ràtio més baixa de km de ferrocarrils per km d’autopista 
• Demarcació catalana amb més quilòmetres de via ferroviària clausurada 
• El Baix Empordà representa la més gran bossa de població catalana sense ferrocarril 
• El ferrocarril només és accessible per un 21% de la població gironina, un fet anòmal a la 

resta d’àmbits territorials on més del 50% de la població té accés al mode 
 

6. Baixa densitat de població:  
• 120 habitants/km2 front els 222 habitants/km2 de mitjana catalana 
• Demarcació amb més municipis de Catalunya, poc poblats 
• La població es concentra en les capitals comarcals i la franja costanera 
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AL�LEGACIONS (S’ENUMEREN) 
 

b Al�legacions generals 
 
1. Les noves propostes infraestructurals han de presentar més alternatives. La inclusió 

d’una infraestructura a un pla territorial no implica la seva justificació socioeconòmica, que 
en qualsevol cas dependrà d’un mínim de quatre lleis: de mobilitat, ferroviària, de carreteres 
i d’obra pública de Catalunya. 

 
A. Llei de mobilitat, article 16: 

“1. L’estudi de viabilitat té per objecte avaluar l’impacte que comporta la creació, la 
modificació o l’adaptació d’una infraestructura o un servei de transport, tant des del punt 
de vista de l’oferta i la demanda com des de les perspectives economicofinancera, 
ambiental, de seguretat i funcional. L’avaluació de cada estudi ha de tenir present la 
realitat poblacional, social i laboral de les diferents comarques i regions de Catalunya i 
ha d’aplicar els criteris corresponents a aquestes diferències. 

2. Els plans directors de mobilitat i els plans de mobilitat urbana han de disposar d’un 
estudi de viabilitat que contingui, per a cada nova infraestructura de transport prevista, 
l’avaluació de la demanda; l’anàlisi dels costos d’implantació i amortització, i dels costos 
i els ingressos d’operació i manteniment; la valoració de les possibles afectacions 
mediambientals i dels costos socials, i una anàlisi de funcionalitat que garanteixi 
l’eficàcia, l’ergonomia i la seguretat del sistema.” 
 

B. Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària en el seu article 10 també explicita que per a 
construir una infraestructura ferroviària o modificar-ne una d’existent, s’ha de redactar 
un estudi informatiu... el qual ha d’incorporar, entre d’altres un estudi d’alternatives 

 
C. L’any 2005, es modificava la llei de carreteres, Llei 6/2005, de 2 de juny, de 

modificació de la llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres. S’incorporava un 
article específic (article 18er) per a l’estudi de viabilitat per a qualsevol decisió de 
construir o modificar una carretera en règim de concessió d’obra pública en el que 
s’explicita la necessitat de fer una anàlisi de les diferents alternatives de traçat. 

 
D. La Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública de Catalunya en el seu article 10 

també fa menció a l’estudi informatiu que ha d’analitzar la viabilitat de les opcions de 
traçat determinades determinades. 

 
2. La planificació territorial ha de respectar les Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM), 

que apunten, a més de l’estudi d’alternatives, a un canvi modal i a la priorització dels modes 
més sostenibles de mobilitat: els no motoritzats i els transports públics col�lectius. Podem 
destacar: 
 
• DIRECTRIU 1. Fomentar l’ús del transport públic als diferents àmbits territorials 
• DIRECTRIU 10. Col�locar el transport ferroviari en situació competitiva en relació amb 

d’altres alternatives menys sostenibles 
• DIRECTRIU 11. Racionalitzar l’ús del vehicle privat en els desplaçaments urbans i 

metropolitans 
• DIRECTRIU 15. Reduir l’impacte associat a la mobilitat i millorar la qualitat de vida dels 

ciutadans 
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• DIRECTRIU 23. Introduir l’accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta en el 
procés de planificació dels nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans 
consolidats 

 
3. Explicitar les amplades tipus necessàries per a cada infraestructura: tan viària com 

ferroviària. L’eix de la infraestructura sobre plànol pot esdevenir una afectació molt diferent 
sobre el territori si es tracta d’una línia ferroviària lleugera, pesada, d’alta velocitat, carrer, 
carretera, via ràpida, autopista o autovia. En el cas de les quadruplicacions de via pendents, 
també necessiten concretar-se de forma diferent a les línies ferroviàries convencionals. 

 
4. Empaquetar les infraestructures al màxim amb el triple objectiu de reduir la parcel�lació 

morta del territori, assegurar una connectivitat mínima dels corredors biològics i aprofitar les 
traces existents. Es podrien plantejar infraestructures a doble nivell en casos singulars. Cal 
buscar alternatives als greus trinxaments que es pretenen ocasionar al Vallès, on el Quart 
Cinturó serà acompanyat de vies interpolars per “completar” la xarxa en comptes d’optar per 
un sol eix intermedi. 

 

c Al�legacions concretes 
 
5. Al Pla Territorial de les Comarques Gironines, la mobilitat sostenible té un paper 

totalment secundari. A la diagnosi es diu textualment, "el baix percentatge d’ús de 
transport públic a les Comarques Gironines es justifica pel fet que la xarxa de transport 
públic [...] és territorialment desigual i difícilment cobreix les necessitats quotidianes de 
mobilitat interna del territori”. Però després d’aquesta obvietat ens trobem el següent: 
 
• El vehicle privat compta amb un catàleg extens d'acondicionament, construcció de 

nous traçats, variants i noves carreteres, perfectament detallades i planificades des dels 
anys vuitanta. 

• El transport públic compta amb l’increment de serveis en la infraestructura actual, la 
nova línia d’alta velocitat com a principals novetats i l’accés a l’aeroport amb un tramvia 
que podria ser perfectament un tren de Rodalies atès que només contempla un nou 
enllaç des de Riudellots. Tota la resta es supedita a estudis de viabilitat, corredors en 
estudi, mesures a contemplar, etc. però la única cosa detallada és la xarxa d'alta 
velocitat i l'accés a l'aeroport de Girona. 

• La bicicleta no existeix al Pla Territorial, malgrat que les comarques gironines ja 
disposen de certa estructura interurbana i urbana pensada per aquest important mitjà de 
transport. 

 
Així es pot concloure que donada la situació de partida a les comarques gironines, i la immensa 
quantitat d’actuacions previstes al pla territorial per millorar l’accessibilitat i condicions de 
circulació dels vehicles privats, no hi ha cap ferma per fomentar una mobilitat més sostenible 
amb el nou plantejament urbanístic del pla.  
 
6. En la majoria dels casos existeixen solucions socialment més justes que una autovia 

per millorar la mobilitat. D’acord amb les DNM caldria supeditar l’expansió de la xarxa 
viària a la millora de la gestió de les infraestructures actuals i l’execució de nous projectes 
de transport públic i ferrocarrils (més eficiència i més accessibilitat). Exposició de motius: 
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• La xarxa viària d’alta capacitat es planifica de forma aïllada, prenent com a 
referència únicament els estudis d’intensitat de trànsit (IMD) sense valorar 
l’aplicació de mesures de gestió d’infraestructures actuals (viàries i ferroviàries) així com 
de noves intervencions ferroviàries que alleugereixin la pressió actual de les carreteres. 
A la mateixa memòria del pla territorial s’explicita: “Cal recordar que la demanda, IMD 
anual, constitueix un element bàsic en la definició del Pla sectorial de carreteres i també 
en la programació de les actuacions viàries.” 
 

• Cal avançar en una planificació més sostenible i transparent en termes 
econòmics, ambientals i socials; per tant, cal estudiar alternatives en diversos modes 
abans de continuar amb l’actual política “Metro per a Barcelona, Autovies i AVE per la 
resta del país”. Existeix tota una metodologia per avaluar les externalitats d’un i altres 
modes per poder fer una comparació més justa que no pas comparar els costos 
constructius o costos directes. 
 

• L’alta velocitat, en construcció, i els nous serveis previstos al PTVC associats al 
traspàs de Rodalies i Regionals encara han de materialitzar-se per 
descongestionar la xarxa viària principal de la demarcació. 
 

• No s’avança en la internalització de costos del transport en el cas de la carretera, 
un aspecte clau per assignar a cada mitjà de transport la seva funció més adequada des 
del punt de vista econòmic, social i ambiental. 

 
GRÀFIC. IMD a la xarxa viària de les comarques gironines l’any 2006 

 
Font: Pla Director de Mobilitat de les Comarques Gironines 
 
 
7. Propostes alternatives a l’increment indiscriminat de xarxa viària d’alta capacitat, en 

coherència amb les DNM que promouen un model de mobilitat més eficient, eficaç, 
equitatiu, segur i sostenible: 
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Xarxa viària d’alta capacitat Alternatives. (*) noves propostes 
AP-7: Ampliació 3r carril Maçanet-la 
Jonquera 

• Entrada en servei de l’alta velocitat fins a França  
• Aplicació del PTVC: Més regionals i Rodalies 
• (*) Aplicar la Directiva Eurovinyeta a l’AP7 i xarxa pral. 
• (*) Nous terminals de LorryRail al Corredor Mediterrani 
• Conversió a l’ample europeu de la línia de Portbou 
• Ampliació de capacitat entre Sant Celoni i Tarragona 
• Rebuig total al desdoblament de la N-II. Gestió 

alternativa dels peatges. 

A-2/N-II:Reconversió en autovia 
entre Maçanet i la Jonquera 
C-35: Reconversió en autovia entre 
Sant Celoni i Maçanet 

C-25: Corredor transversal 
Desdoblament Les Oluges (Cervera) 
- Riudellots 

• (*) Aplicar l’Eurovinyeta a l’Eix Transversal viari 
• Desdoblament ferroviari Lleida – Cervera 
• (*) Enllaç ferroviari Olesa – Abrera - Martorell 
• Nova línia ferroviària Cervera – Igualada – Martorell 
• 3a i/o 4a via al tram Martorell – Sant Celoni 

N-152:Condicionament Puigcerdà-
Ripoll. Túnel de Tosses 

• (*) Millora del ferrocarril Ripoll – Puigcerdà per 
conservar el patrimoni natural 

 
C-26: Condicionament i noves 
variants entre Ripoll i Olot 

• IMD < 15.000 vehicles. No és necessari desdoblar 
• Millora de la carretera actual (vorals, parades de bus...) 

C-26 ramal de connexió amb C-17: 
Túnel de Sant Bartomeu 

• IMD < 15.000 vehicles. No és necessari desdoblar 
• Millora de la carretera actual (vorals, parades de bus...) 

N-260: Desdoblament Besalú-
Figueres-Llançà 

• IMD < 15.000 vehicles. No és necessari desdoblar 
• Millora de la carretera actual (vorals, parades de bus...) 

C-32: Autopista Palafolls-Tordera  
C-32: Nova via Tordera-Lloret 
(desdoblament en fase 2) 

• IMD < 15.000 vehicles. No és necessari desdoblar 
• Desdoblament ferroviari entre Arenys i Maçanet 
• Perllongament ferroviari Blanes – Lloret de Mar 
• (*) Creació de serveis regionals Lloret – Girona i Lloret 

Barcelona per Maçanet Massanes. 
C-32: Nova via Lloret-Tossa • IMD < 15.000 vehicles. No és necessari desdoblar 

• Millora de la carretera actual (vorals, parades de bus...) 
N-II. Eix Maresme II: Desplaçament 
cap al corredor de la C-32 

• Rebuig total al desdoblament de la N-II. Gestió 
alternativa dels peatges (trasllat de barreres tarifàries) 

C-65: Desdoblament Girona-
Llagostera 
C-35: Desdoblament Maçanet-
Llagostera 

• (*) Construcció del TramGavarres entre Riudellots / 
Aeroport de Girona i Sant Feliu de Guíxols amb mode 
ferroviari lleuger (Vmax 120 km/h) 

C-31: Desdoblament Platja d'Aro-
Palamós 

• (*) Construcció del TramGavarres entre Sant Feliu de 
Guíxols i Palamós, a mode de tramvia interurbà 

C-31: Desdoblament Palamós-
Torrent  
C-66: Condicionament, 
desdoblament i variants Torrent i 
Medinyà 

• (*) Construcció del TramGavarres entre Flaçà i 
Palamós amb mode ferroviari lleuger (Vmax 120 km/h) i 
travessia tramviaire per Palafrugell. 

Eix Gironès-Pla de l'Estany-
Garrotxa C-66: Desdoblament 
Banyoles-Besalú (variant Besalú) 

• (*) Construcció del ferrocarril lleuger entre Sarrià de 
Ter, Banyoles, Olot 

Variant est Figueres • (*) Aplicar un projecte de baix impacte, amb vialitat 
urbana. 

C-68 Figueres-Roses: completar el 
desdoblament 

• (*) Construcció del ferrocarril lleuger entre Sarrià de 
Ter, Banyoles, Olot 
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(*) s’expliciten a l’al�legació número  8, 9 i 10 
 
8. Alternatives de gestió per millorar el trànsit, sense solucions faraòniques. La 

Generalitat de Catalunya ha generalitzat l’autovia com a solució als problemes de trànsit que 
sovint són conseqüència d’un model de mobilitat malament enfocat. Entre d’altres qüestions, 
cal estudiar altres possibilitats per resoldre el problema de mobilitat que preocupa: 
 
• Aplicar plans de servei com el PTVC per millorar la qualitat i eficiència dels transports 

públics viaris i ferroviaris, que haurien de doblar la seva participació a mig termini. 
 

• Gestió del peatge de mobilitat en substitució del peatge financer a la xarxa viària 
principal, amb l’objectiu d’escalonar les operacions tornada, l’ordenació del trànsit de 
camions enmig del de turismes i motos, etcètera. 
 

• Estudi pel trasllat dels punts de peatge 
 

• Aplicació de la directiva Eurovinyeta (peatge pels camions de més tonatge en 
recorreguts més llargs) per internalitzar els importantíssims costos externs que generen, 
com a via per a finançar alternatives viàries i ferroviàries més sostenibles. 
 

• Regulació de la velocitat variable 
 

• Millora de la xarxa viària actual (més seguretat i eficiència). Per exemple: creació de 
rondes, amplada dels vorals, millora de la senyalització. 

 
9. Rebuig total al solapament d’infraestructures viàries d’alta capacitat, operació que es 

dóna al voltant de la conversió en autovia de la N-II al costat de la C-32 al Maresme i al 
costat de l’AP7 entre La Selva i l’Empordà. Exposició de motius: 
 
• És una mesura radicalment 

desproporcionada, en termes 
financers, ambientals i  paisatgístics. 

• Aquests faraònics solapaments viaris 
són la manera més cara i menys 
efectiva de fer front al problema de la 
congestió puntual, que passa per un 
canvi modal i la internalització dels 
costos reals de la carretera 

• Menyspreu per la directiva 
Eurovinyeta, per les Directrius 
Nacionals de Mobilitat i del principi de 
“Qui contamina paga” del Llibre Blanc 
de Transports de la Comissió 
Europea. 

• És absurd voler arribar a França en aquestes condicions quan el país gal viu una 
moratòria en la construcció d’autovies i l’amplicació de l’Eurovinyeta en paral�lel a grans 
desenvolupaments ferroviaris. 

 
10. Cal ampliar la xarxa ferroviària convencional a les comarques gironines. En l’actualitat 

a les comarques gironines només el 21% de la població té accés a la xarxa ferroviària, una 
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dificultat extraordinària en comparació amb la resta d’àmbits territorials de Catalunya, 
exceptuant l’Alt Pirineu i Aran i les Terres de l’Ebre (veure taula 5 i gràfic 1 dels annexos).  
Exposició de motius: 
 
A. Els ferrocarrils són el millor esquelet pel transport públic de Catalunya, gràcies a la 

seva elevada capacitat, baix consum energètic (més potenciat amb sistemes lleugers), 
escàs impacte ambiental (llevat de l’alta velocitat), capacitat per la contenció urbanística, 
millora de la seguretat ambiental i viària. Una línia ferroviària pot fer innecessari ampliar 
carreteres i autovies que malmeten molt més greument el paisatge i la sostenibilitat i 
equitat del transport. 
 

B. Només existeixen quatre eixos ferroviaris a la demarcació: 
 
• Línia Barcelona – Girona – Figueres – Portbou, a completar amb la nova línia d’alta 

velocitat per a passatgers entre Barcelona i Figueres, i la nova línia mixta de viatgers i 
mercaderies entre Figueres i Perpinyà. Presenta un ús molt intensiu per part dels 
gironins. El seu servei regional és impossible d’assumir únicament amb l’alta velocitat, 
programada amb parada a Girona capital i a l’extrarradi de Figueres, al municipi de 
Vilafant. (Consulteu repartiment d’usuaris de la línia a la taula 7 de l’annex). 
 

• Línia Barcelona – Mataró – Maçanet Massanes, amb escassa intermodalitat amb la 
línia anterior a Maçanet Massanes i sense continuïtat fins a Blanes i Lloret (centres 
urbans), els àmbits que concentren més de 70.000 residents durant tot l’any. 

 
• Línia Barcelona – Vic – Ripoll – Puigcerdà, travessant els Pirineus per la part central 

de Catalunya. 
 

• Cremallera de Núria, entre Núria i Ribes de Freser i amb enllaç a la línia anterior. 
 

C. Les ampliacions ferroviàries 
previstes pel PITC no es 
caracteritzen per la seva viabilitat i 
resposta a la demanda de transport. 
L’ampliació de la infraestructura 
ferroviària per a passatgers de Girona 
es limita a un tímid tramvia entre 
l’Aeroport i Fornells de la Selva, que 
aprofitaria les vies de Renfe fins a 
Flaçà (?!) i un faraònic Eix Transversal 
a Alta Velocitat amb tres parades 
enganxades a Girona, Aeroport de 
Girona i Santa Coloma de Farners. 
Ambdues propostes són hereves del 
Pla d’Infraestructures del Transport de 
Catalunya 2006-2026 (PITC). La 
manca d’anàl�lisi de les necessitats 
d’aquell pla, així com l’escàs rigor dels 
plantejaments del mateix, el van 
convertir en un mal full de ruta, avui 
substituït pel Pacte Nacional 
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d’Infraestructures (PNI). En qualsevol cas les connexions més interessants des del punt 
de vista de demanda del transport públic apareixien sota el sospitós nom de “sistemes 
d’aportació”. El PITC, com el PNI, mostren una planificació tirana amb l’àmbit territorial 
de les comarques gironines, ja que en cap cas es qüestionen les praxis actuals 
(Autovies sense demanda crítica, nul�la ampliació dels modes ferroviaris, urbanisme 
associat a l’automòbil per tots els usos, etcètera) ni preveuen instruments pel canvi com 
sí es fa al Camp de Tarragona, àrea de Lleida i Regió Metropolitana  de Barcelona. 
 

D. El Baix Empordà i La Selva disposen de la bossa de població més allunyada dels 
serveis ferroviaris de Catalunya 
 
PLÀNOL. Repartiment Del pes demogràfic per comarques de Catalunya, any 2003 

 
Font: PTP a partir de l’IDESCAT. 
 

E. El ferrocarril no assumeix els màxims vectors de mobilitat a les comarques 
gironines perquè no l’han fet créixer o ha estat desmantellat.   
 
Mobilitat dels residents a les comarques gironines 
 Dia feiner Dia festiu 
Intracomarcal 1.845.228 1.213.453 
Intramunicipal 1.372.826 828.189 
Intermunicipal 472.402 385.264 
Intercomarcal 121.830 143.056 
Amb altres àmbits territorials 75.189 81.045 

Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006 (DPTOP) 
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PLÀNOL. Fluxos de mobilitat interna a la demarcació de Girona. 

 
Font: Pla Director de Mobilitat de les Comarques Gironines 

 
• Les connexions  entre el Gironès i el Baix Empordà, sense ferrocarril, superen en 

intensitat les connexions entre el Gironès i l’Alt Empordà, que a partir de 2012 
tindrà una connexió ferroviària doble. Aquesta mancança és conseqüència de la 
supressió dels Carrilets sense modernitzar al 1956 i 1969. Les connexions ferroviàries 
des de Palamós i Sant Feliu de Guíxols fins a Girona per l’anella de les Gavarres 
reforçarien l’estructura de ciutats de les comarques gironines, molt vinculades amb la 
seva capital de demarcació, Girona ciutat. 
 
PLÀNOL. Fluxos de mobilitat exterior a la demarcació de Girona. 

 
Font: Pla Director de Mobilitat de les Comarques Gironines 
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• Les connexions entre la Selva (litoral) i el Maresme, sense ferrocarril, superen en 
intensitat les connexions entre el Gironès i l’àmbit territorial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona. Aquesta mancança és conseqüència de la no execució 
del perllongament ferroviari de Rodalies entre Blanes perifèria, Blanes Centre i Lloret de 
Mar, amb reserva de terrenys des dels anys 80 i desafortunadament revertida pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L’enllaç, a més de beneficiar les connexions 
amb el Maresme, permetria perllongar una les línies de Rodalies de Girona, amb final 
previst a Blanes perifèria, fins el centre de Lloret. 
 

F. Lloret de Mar i Olot són les ciutats més grans de Catalunya sense ferrocarril, amb 
més de 30.000 habitants i cap estació al nucli. Segueixen aquest rànquing Salt, 
Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols, amb més de 20.000 habitants cadascuna. 

 
Propostes d’ampliació ferroviària a les comarques gironines (segons el Pla Tren 2014) 
 
Tenint en compte els vectors de la demanda actual (assignació de recorreguts i IMD) i fixant 
un criteri social i ambiental de dotació de ferrocarrils a ciutats amb més de 30.000 habitants i 
cap comarca de més de 50.000 habitants sense tren al nucli més poblat (criteri del Pla Tren 
2014, veure Taula 6 dels annexos), es proposen els següents eixos ferroviaris: 
 
10.1. Manteniment i integració del ferrocarril al centre urbà de Figueres. Figueres és 

una de les estacions de ferrocarril més important de Catalunya, gràcies a la seva 
proximitat amb els serveis administratius, turístics i comercials i a la capitalitat 
comarcal de la ciutat (veure llistat amb les estacions més transitades de regionals, 
taula 7 de l’annex). 
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És inconcebible que un pla territorial parcial coetani amb el de Barcelona o 
Tarragona, on es plantegen importants canvis per guanyar centralitat i 
accessibilitat pel mode ferroviari,  plantegi a Figueres l’allunyament de l’estació 
del centre. La futura línia de Rodalies entre Figueres i Girona necessita continuar 
arribant al centre d’aquestes dues poblacions més importants de l’àmbit territorial. En 
el cas de Girona l’aposta fou clara, però el municipi de Figueres té amenaçada 
l’estació central on la immensa majoria dels usuaris hi accedeixen a peu, com és 
habitual a les estacions de Rodalies Barcelona. 
 
GRÀFICA. Distribució dels usuaris d’estacions de Rodalies de Barcelona, 
segons l’accessibilitat al mode ferroviari 
 

 
 
 

10.2. Blanes Estació – Blanes Centre – Lloret de Mar, 7 km (40 M€) de via doble amb 
format ferroviari convencional, com a perllongament de la línia 1 de Rodalies 
Barcelona i capçalera de la futura línia fins a Flaçà del nucli de Girona. 
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10.3. Sistema de ferrocarril lleuger circular (TramGavarres), 73 km (900 M€) de via 

única desdoblada en estacions amb sistema ferroviari lleuger adaptat als 120 km/h 
de velocitat màxima i travessia tramviaire entre Sant Feliu de Guíxols i Palamós, així 
com la travessia urbana de Palafrugell i l’accés a l’Aeroport de Girona. Utilitzaria 25 
km de xarxa d’Adif existent dotada de tercer carril entre Flaçà i Riudellots. 

 
 

• Població beneficiària: 200.000 habitants (100.000 actualment sense tren) 
• Temps de viatge estimats: Girona – Sant Feliu (26 minuts), Girona – Palamós 

(38 minuts), Palamós – Sant Feliu (38 minuts). 
 
10.4. Sarrià de Ter – Banyoles – Besalú - Olot. Exposició de motius: 

 
• Olot és la segona ciutat catalana més gran sense ferrocarril (essent la primera 

Lloret de Mar), amb prop de 33.000 habitants. Es proposa la implantació d'un 
sistema de trens tramvia que connectessin la Garrotxa amb la línia en estudi de 
Girona a Banyoles, amb més concreció que l'apareguda a l'Avantprojecte 
d'aquest Pla Territorial (com a "sistema d'aportació [...] ferroviari o de transport 
per carretera, en funció de les determinacions d'estudis previs de viabilitat"). 
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• El Pla de l'Estany és la comarca amb menys autocontenció de l'àmbit d'estudi 
(57% d'autocontenció municipal), on més quota modal té el vehicle privat 
(95,2%) i els seus principals assentaments tenen com a estratègia de 
desenvolupament el creixement potenciat (Banyoles, Mata i Cornellà del Terri). 
Es proposa així concretar la línia de tren-tramvia de Girona a Banyoles, amb una 
prolongació cap a Besalú (també amb estratègia de creixement potenciat) i Olot 
(explicat més amunt). 

 
10.5. Figueres – Roses. Castelló d'Empúries, Empúriabrava i Roses sumen una important 

població (uns 32.000), a més d'un flux molt gran de turistes. Fer una línia de tren-
tramvia fins a Figueres seria, a més, bastant senzill tècnicament, especialment si el 
tren es manté al centre de Figueres. 
 

.  
Font: Pla Tren 2014 (PTP) 
 

11. Traspàs de mercaderies de la carretera cap al ferrocarril. El canvi modal en el transport 
de mercaderies necessita un esforç de síntesi per aplicar canvis en la política ferroviària 
actual, especialment atenent a aspectes de la cadena logística com la continuïtat del camió 
a la carretera o la gestió de solcs necessaris en les malles ferroviàries per aconseguir un 
servei eficient. Per aquest motiu, el PT de les comarques gironines hauria d’incorporar un 
seguit de necessitats concretades per diversos agents: 
 
11.1. Ampliació de la capacitat de la xarxa ferroviària actual, amb nous apartadors 
11.2. Millora de les instal�lacions ferroviàries: 1500 metres de llargària als apartadors, 

entre 3600 i 5000 de tones traccionades útils i pendents màxims de 12 mil�lèsimes. 
11.3. Aplicació de noves tecnologies, com és el sistema LorryRail, al llarg del corredor 

Mediterrani 
11.4. Adaptació de la línia de Barcelona – Portbou a l’ample internacional, donades les 

limitacions de pendents de la línia d’alta velocitat entre Figueres i Barcelona 
11.5. By-pass a Girona per evitar el pas de mercaderies tan pesades pels nous túnels 

urbans o prescindir del soterrament de Renfe a la ciutat, tot mantenint-hi els serveis 
actuals en un intercanviador de dos pisos. 

11.6. Ampliació a 3 o 4 vies dels corredors actuals congestionats per les Rodalies, però 
considerant una xarxa ferroviària mixta interoperable, en comptes d’un feix de vies 
de trànsits segregats que al final compliquen, encareixen i resolen poc. 
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d Al�legacions més puntuals 
 
12. Aplicar racionalitat a Figueres. No és comprensible que un pla territorial, on l’urbanisme 

ha de ser coherent amb una mobilitat més sostenible, plantegi suprimir l’estació cèntrica i útil 
del ferrocarril per acabar generant un doble cinturó al voltant de la ciutat, un de ferro i l’altre 
d’asfalt, que tenen per objectiu posar la nova estació del tren als serveis dels automobilistes. 
En qualsevol cas demanem: 
 
12.1. Mantenir l’estació actual (argumentat a l’al�legació 10.1) 
12.2. Tractament urbà per la ronda Est. Qui vulgui creuar Figueres per canviar de vial pot 

utilitzar la ronda Oest, formada per la N-II i l’AP-7. 
12.3. Gestionar el peatge de l’AP-7 per convertir-lo en un by-pass gratuït de la N-II, 

sense necessitat de desdoblar-ne la infraestructura, simplement ampliant-ne el 
nombre de carrils puntualment. En canvi, el pla territorial preveu 10 carrils (6+4) a 
l’oest de Figueres, una operació descomunal. 

 

 
Figueres, engabiada per les infraestructures viàries i ferroviàries, que deixarien de 
donar servei al centre. Font: PT de les Comarques Gironines. 

 
13. Entre Blanes i Lloret, tren abans que autovia. L'autopista està perfectament definida, fins 

i tot amb un tram en estudi més enllà de Lloret de Mar. Mentrestant, el que hauria de ser 
una línia de tren només es considera un "corredor en estudi" en la seva totalitat. Amb prop 
de 38.000 habitants, Lloret de Mar és la ciutat catalana més gran sense servei ferroviari. Per 
la seva gran massa poblacional i el seu fort caràcter turístic, seria un final de línia 
excepcional tan pel nou servei de rodalies de Girona com per l'existent des de Barcelona 
(C1), o per un nou servei de Regionals. 
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El pla territorial mostra tota la seva intenció de no canviar l’status quo del vehicle privat a la 
planificació d’infraestructures entre Blanes i Lloret: concreció per l’autovia i indefinició pel 
tren que la faria innecessària. Font: PT Comarques Gironines 
 

 
14. Les macrovariants faraòniques de Ripoll i 

Campdevànol no són pròpies d’una zona 
muntanyenca, en una comarca sensible 
paisatgísticament, sobre una xarxa viària 
l’objectiu de la qual és la comunicació entre 
municipis i no travessar el territori com a vies 
ràpides. Caldria suprimir aquest planejament i 
generar alguna alternativa més factible i 
respectuosa amb l’entorn. 
 

 
 

Font: PT Comarques Gironines 
 
 
 
15. Nusos viaris imprudents a la Garrotxa. Sembla molt imprudent proposar un nus 

d'autopistes en ple Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. En el cas concret de la 
variant de les Preses, seria impensable apostar per la opció oriental, de ple del Parc Natural: 
cal fer-la, si cal, per l'oest. Els enllaços de l'A26 amb la C26 i la C37 s'haurien de fer fora del 
Parc Natural: es proposa fer-les passar per La Canya i l'Hostalnou de Bianya, evitant la zona 
protegida, i connectar amb la C37 passant pel Pla de la Pinya i l'Hostalnou de Bianya. 
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Font: PT de les comarques gironines 

 
16. Alternativa ferroviària al túnel carreter de Toses. Si a Catalunya es protegís el Pirineu 

com fan els suïssos amb els Alps, el pas per Toses buscaria una solució ferroviària. Al pas 
suís del Lötschberg (i d'altres) es carrega el cotxe al tren per salvar una collada. Al cas que 
ens ocupa es podrien carregar a Ribes i descarregar a la Molina. 
. 

 
Font: PT de les comarques gironines 
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 ANNEXOS 
 
TAULA 1. Nombre de desplaçaments a Catalunya segons àmbit territorial de residència  
Àmbits Territorials de 
Catalunya 

Desplaçaments en dia feiner Auto-
conten-
ció  

Desplaçaments en dia festiu Auto-
conten-
ció 

intramunicipals intermunicipals intramunicipals intermunicipals 

Regió Metropolitana 
de Barcelona 11.309.768 4.472.509 71,7% 7.271.274 3.781.942 65,8% 

Comarques 
Gironines 

1.372.826 676.357 67,0% 828.189 617.390 57,3% 

Camp de Tarragona 1.338.547 508.624 72,5% 810.342 483.280 62,6% 
Terres de l'Ebre 448.833 131.565 77,3% 283.556 124.862 69,4% 
Comarques Centrals 965.238 508.832 65,5% 564.622 463.185 54,9% 
Ponent 810.839 264.744 75,4% 466.090 257.304 64,4% 
Alt Pirineu i Aran 184.032 66.234 73,5% 135.017 56.721 70,4% 
TOTAL CATALUNYA 16.430.083 6.628.867 71,3% 10.359.090 5.784.683 64,2% 
Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006 (DPTOP) 
 
TAULA 2. Dependència del vehicle privat segons àmbit territorial de residència 

Àmbit Territorial 
Mobilitat no 
motoritzada 

Mobilitat en 
transport públic 

Mobilitat privada 
motoritzada  

Regió Metropolitana de Barcelona 45,5 % 18,6 % 35,8 % 
Comarques Gironines 41,6 % 4,4 % 54,0 % 
Camp de Tarragona 46,4 % 5,9 % 47,7 % 
Terres de l'Ebre 44,0 % 2,8 % 53,2 % 
Comarques Centrals 42,4 %  4,9 % 52,7 % 
Ponent 46,4 % 5,8 % 47,8 % 
Alt Pirineu i Aran 49,1 % 3,7 % 47,2 % 
CATALUNYA 45,1 % 14,3 % 40,6 % 
Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006 (DPTOP) 
 
TAULA 3. Producte Interior Brut per càpita (2006) 
Província Població PIB per càpita Rànquing 
Araba  305.459 31.609 1 
Guipuzkoa  694.944 29.075 2 
Madrid  6.081.689 29.070 3 
Navarra  605.876 28.006 4 
Vizcaya  1.141.457 27.593 5 
Girona  706.185 27.082 6 
Barcelona  5.332.513 26.291 7 
Lleida  414.015 25.840 8 
Tarragona  757.795 25.812 9 
Burgos  365.972 25.226 10 
Zaragoza  932.502 24.510 11 
Balears (Illes)  1.030.650 24.431 12 
Castelló  573.282 23.961 13 
Rioja (La)  308.968 23.918 14 
Valladolid  521.661 23.606 15 
Teruel  144.046 23.092 16 
Segovia  159.322 22.714 17 
ESPANYA  45.200.737 22.290  
Font: PTP a partir de dades de l’INE (Instituto Nacional de Estadística) de 2006



 

  18 / 22 

TAULA 4. Turismes i vehicles per cada 1.000 habitants a les províncies espanyoles 

Demarcació Població  Turismes    Vehicles 
Turismes 
per cada 

1.000 hab 

Vehicles  
per cada 

1.000 hab 

Rànquing 
espanyol 

Teruel  144.046 75.078 128.150 521 890 1 
Balears (Illes)  1.030.650 645.216 878.607 626 852 2 
Girona  706.185 370.007 573.512 524 812 3 
Lleida  414.015 206.937 311.329 500 752 4 
Ourense  336.926 195.009 252.019 579 748 5 
Huesca  220.107 106.667 163.881 485 745 6 
Melilla  69.440 36.043 51.310 519 739 7 
Santa Cruz de Tenerife  983.820 484.352 725.174 492 737 8 
Ceuta  76.603 40.758 55.948 532 730 9 
Cuenca  211.375 97.672 152.349 462 721 10 
Segovia  159.322 80.922 113.823 508 714 11 
Tarragona  757.795 359.252 540.257 474 713 12 
Madrid  6.081.689 3.326.579 4.333.476 547 713 13 
Castelló  573.282 279.708 407.670 488 711 14 
Toledo  639.621 314.397 452.532 492 708 15 
Soria  93.593 44.506 65.966 476 705 16 
Almería  646.633 304.071 455.500 470 704 17 
Guadalajara  224.076 109.477 156.515 489 698 18 
Palmas (Las)  1.042.131 483.337 723.675 464 694 19 
Lugo  355.176 182.092 245.812 513 692 20 
Ávila  168.638 79.798 116.709 473 692 21 
Granada  884.099 413.554 611.800 468 692 22 
Murcia  1.392.117 673.379 957.599 484 688 23 
Pontevedra  947.639 499.297 648.019 527 684 24 
Navarra  605.876 286.394 413.820 473 683 25 
Málaga  1.517.523 733.405 1.031.420 483 680 26 
Alacant  1.825.264 901.546 1.237.431 494 678 27 
València  2.486.483 1.206.303 1.682.180 485 677 28 
ESPANYA  45.200.737 21.760.174 30.318.457 481 671  
CATALUNYA  7.210.508 3.332.852 4.922.667 462 683  
Barcelona  5.332.513 2.396.656 3.497.569 449 656 31 
Font: PTP a partir de dades de l’INE (Instituto Nacional de Estadística) de 2007 
 
TAULA 5. Xarxa viària i ferroviària per població  
 Barcelona Girona Lleida Tarragona Total 

Població (habitants) 5.416.447 731.864 426.872 788.895 7.364.078 
Total xarxa ferroviària (km)   767   192 243  344   1.545 
Autopistes i vies ràpides (km) 
Autopistes amb peatge 
Autopistes sense peatge 
Vies ràpides (sense peatge) 

632 
284 
318 

30 

170 
104 

48 
18 

180 
69 
98 
13 

296 
202 

46 
48 

1.278 
659 
510 
109 

Vies de calçada única (km) 3.320 2.213 2.606 2.484 10.623 
Total xarxa viària (km) 3.952 2.383 2.786 2.780 11.901 
KM Ferrocarril / 1.000 hab. 142 262 569 436 210 
KM Autop+V.R/1.000 hab. 117 232 422 375 174 
DESEQUILIBRI 
Ferrocarril/Autop.+V.R. 

1,21 1,13 1,35 1,16 1,21 

Font: PTP a partir de dades de l’INE, DPTOP, i estudi sobre la xarxa ferroviària catalana 
(DPTOP) 
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GRÀFIC 1. Tancaments (en vermell) sobre la xarxa ferroviària catalana i any de clausura 

 
Font: PTP a partir de bibliografia “Els Trens de Catalunya” (C. Salmerón. Editorial Terminus) 
 
Llistat de tancaments a les comarques gironines: 
 

• 1956: Girona – Flaçà – Palamós: 47,8 km 
• 1956: Sarrià de Ter – Banyoles: 16,1 km 
• 1969: Girona – Olot: 54,8 km 
• 1969: Girona – Sant Feliu de Guíxols: 39,1 km 
• 1980: Ripoll – Sant Joan de les Abadesses: 10 km 
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TAULA 6. Previsions de cobertura demogràfica del Pla Tren 2014, elaborat per la PTP 
El Pla Tren 2014 és una proposta metodològica per reorientar i incrementar la productivitat de 
les inversions ferroviàries a Catalunya amb l’objectiu d’aprofitar millor la disposició addicional 
tercera de l’Estatut. És l’única proposta ferroviària global que ha comptat amb el suport 
majoritari del Parlament de Catalunya (ICV-EUiA, ERC i CiU). 
 
Criteris: 
 

• Cap comarca amb més de 50.000 habitants sense estació ferroviària a menys d’un 
quilòmetre de la ciutat més poblada. Aquestes comarques sumen el 94% de la població 
catalana. (Vegeu taula a continuació) 

• Cap municipi superior a 30.000 habitants sense estació ferroviària (tren tramvia o 
ferrocarril lleuger) 

 
NOVA INFRAESTRUCTURA FERROVIÀRIA O AMPLIACIÓ + TRAMVIA 
NOVA INFRAESTRUCTURA FERROVIÀRIA O AMPLIACIÓ 
MILLORA DEL SERVEI FERROVIARI 
 
Demarcació Municipi Població 
Barcelona Barcelona 1.605.602 
Barcelona Hospitalet de Llobregat (L') 248.150 
Barcelona Badalona 221.520 
Barcelona Sabadell 200.545 
Barcelona Terrassa 199.817 
Tarragona Tarragona 131.158 
Lleida Lleida 125.677 
Barcelona Santa Coloma de Gramenet 119.056 
Barcelona Mataró 118.748 
Tarragona Reus 101.767 
Girona Girona  89.890 
Barcelona Cornellà de Llobregat 84.289 
Barcelona Sant Boi de Llobregat 81.368 
Barcelona Sant Cugat del Vallès 73.774 
Barcelona Manresa 71.772 
Barcelona Rubí 70.006 
Barcelona Prat de Llobregat (El) 63.069 
Barcelona Vilanova i la Geltrú 62.826 
Barcelona Viladecans 61.168 
Barcelona Granollers 58.940 
Barcelona Castelldefels 58.663 
Barcelona Cerdanyola del Vallès 57.959 
Barcelona Mollet del Vallès 51.713 
Barcelona Esplugues de Llobregat 46.808 
Barcelona Gavà 44.531 
Barcelona Sant Feliu de Llobregat 42.486 
Girona Figueres (Manteniment de l’estació cèntrica) 39.641 
Barcelona Vic 38.747 
Girona Blanes (Portar la línia al centre-nord) 37.819 
Barcelona Igualada 36.817 
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Barcelona Vilafranca del Penedès 36.687 
Barcelona Ripollet 35.427 
Tarragona Tortosa 34.266 
Girona Lloret de Mar (Portar la línia al centre-nord) 32.728 
Barcelona Sant Adrià de Besòs 32.585 
Barcelona Montcada i Reixac 32.153 
Tarragona Vendrell (El) 31.953 
Girona Olot (Portar el tren lleuger des de Sarrià) 31.932 
Barcelona Sant Joan Despí 31.485 
Barcelona Barberà del Vallès 28.633 
Girona Salt (Portar el tramvia urbà de Girona) 28.017 
Barcelona Premià de Mar 27.860 
Tarragona Cambrils 27.848 
Barcelona Sant Vicenç dels Horts 27.019 
Barcelona Sant Pere de Ribes 26.859 
Barcelona Martorell 26.170 
Barcelona Sitges 25.642 
Barcelona Pineda de Mar 25.504 
Barcelona Sant Andreu de la Barca 25.383 
Barcelona Molins de Rei 23.374 
Tarragona Valls 23.315 
Tarragona Salou 22.162 
Barcelona Masnou (El) 21.833 
Barcelona Olesa de Montserrat 21.714 
Barcelona Santa Perpètua de Mogoda 21.644 
Barcelona Castellar del Vallès 21.335 
Girona Palafrugell (Portar el tren lleuger) 21.307 
Barcelona Esparreguera 21.145 
Girona Sant Feliu de Guíxols (Portar el tren lleuger) 20.867 
 
Font: Padró municipal 01-01-2006 
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TAULA 7. Demanda diària en trens de Mitjana Distància: Pujades + baixades. Any 2004 
 
Sants 12.226  Llançà 384 
Girona 6.145  Móra la Nova 379 
Tarragona 5.557  Puigcerdà 345 
Pg. de Gràcia 4.506  Altafulla 311 
Figueres 3.208  Vila-seca 299 
Reus 2.238  Plaça de Catalunya 293 
Lleida Pirineus 1.804  l'Ampolla - Perelló - Deltebre 285 
Torredembarra 1.679  Mollerussa 275 
Salou 1.518  Granollers Centre 270 
Sant Celoni 965  Manlleu 265 
Tortosa 908  Cervera 251 
Sant Vicenç de Calders 902  Ribes de Freser 222 
Caldes de Malavella 852  Cerbère 211 
Estació de França 801  Valls 207 
Clot - Aragó 798  Montblanc 179 
Flaçà 787  Maçanet - Massanes 173 
Cambrils 698  St. Quirze de B. - Montesquiu 158 
Sils 665  Balaguer 152 
Port Aventura 639  Sant Andreu Arenal 147 
l'Aldea - Amposta - Tortosa 602  l'Hospitalet de Llobregat 121 
Ripoll 504  La Plana - Picamoixons 107 
Portbou 461  Flix 106 
Vic 459  Bellpuig 106 
Vilanova i la Geltrú 444  Les Borges Blanques 100 
l'Ametlla de Mar 425  La Molina 99 
Torelló 412  Marçà - Falset 98 
Sant Andreu Comtal 397  Terrassa 89 
l'Hospitalet de l'Infant 396  Camallera 88 
Tàrrega 396  La Tour de Carol 84 
Font: PTP a partir de l’Estudi de Xarxa Ferroviària Catalana (PTOP) 
 
ESTACIONS AMB RISC DE DESAPARICIÓ. Només Port Aventura, Cambrils i Salou 
mantindrien servei ferroviari gràcies a la construcció del tren-tramvia del Camp de Tarragona 
(TramCamp). Sens dubte, el cas més preocupant de tots és el de la possible desaparició de 
la cèntrica estació de regionals de Figueres, que havia de ser a més el terminal dels trens de 
Rodalia de Girona. 
 


