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1. OBJECTE I INTRODUCCIÓ 

L’àrea de Girona està esdevenint una àrea metropolitana amb   la població i les vies de comunicacions 
es distribueixen al voltant del massís de les Gavarres: una població que avui supera els 250.000 
habitants i s’espera duplicar en els propers 20 anys, consolidant una autèntica economia regional i 
equilibrada a l’entorn d’un gran nucli urbà (Girona), un sector turístic de primer ordre (la Costa Brava) i 
un sector industrial puixant (Salt, Riudellots, Celrà, etc.). 

En aquest teixit comarcal hi ha grans infraestructures de comunicació amb l’exterior (ports, un aeroport, 
autopistes i el TAV). No obstant, la mala interconnexió de l’anella de les Gavarres podria posar en perill 
la regió. Avui en dia es troba greument mancada d’unes bones infraestructures de comunicació 
regionals. Hi ha un dèficit absolut de ferrocarrils regionals, que varen desaparèixer el segle XX, i una 
manca de transport públic de qualitat (únicament línies d’autobusos). Consegüentment es produeix el 
col·lapse freqüent de les carreteres de la regió. 

Si el fort creixement esperat de la regió -fortament potenciat per la immigració, l’arribada del TAV i 
l’aeroport de Girona-Costa Brava- no ve acompanyada d’una bona intercomunicació regional es limita 
la capacitat de creixement de la regió, s’incrementen els desequilibris territorials, els creixements 
descontrolats i les bosses de marginació a l’entorn dels grans nuclis. 

Les noves tecnologies poden donar una solucionar òptima a aquest problema de comunicació, ja que 
apareix un nou medi de transport idoni per aquest tipus de situacions: el nou tramvia, metro lleuger o 
tram-tren. 

El tram-tren és un híbrid entre un tramvia urbà i un tren de rodalies. Aquesta fórmula s’aplica amb èxit a 
diversos països de l’Unió Europea, com els Països Baixos, Gran Bretanya, França, Bèlgica i Alemanya, 
entre d’altres. El tram-tren arribarà igualment a Espanya, principalment pels projectes que s’estan duent 
a terme a València (implantació del tram-tren al llarg de diverses poblacions incloent Alacant i 
Benidorm), on s’ha considerat l’opció més adequada. Per la regió seria d’estudi s’albira a priori com la 
solució més escaient. La versatilitat d’aquest tram-tren rau que pot ésser un tren en discórrer per zones 
rurals/poc poblades i ésser un tramvia en discórrer per zones urbanes. Això significa que disposaria de 
dues velocitats diferents adaptades per a l’àmbit corresponent. 

A la foto 1 s’aprecien els nous dissenys de tramvies moderns. 

L’objecte del present estudi és analitzar des dels punts de vista del traçat, la mobilitat i el finançament, 
la viabilitat d’implantar un sistema de transport públic tipus tramviari en un àmbit comprès entre 
Banyoles, l’àrea metropolitana de Girona i la Costa Brava.  

 

 

 

 

 

       

Foto 1.- Tramvies moderns d’Europa 

2. ÀMBIT DE L’ESTUDI 

El present estudi s’ubica a les comarques del Gironès, el Pla de l’Estany, el Baix Empordà i la Selva. 

Els municipis afectats són Banyoles, Bordils, Calonge, Campllong, Cassà de la Selva, Castell-Platja 
d'Aro, Celrà, Corçà, Cornella del Terri, Flaçà, Forallac, Fornells de la Selva, Girona, Juià, la Bisbal 
d'Empordà, la Pera, Llagostera, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Palol de Revardit, Porqueres, 
Riudellots de la Selva, Rupià, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sant Joan de Mollet, Sant Julià de Ramis, 
Sant Martí Vell, Santa Cristina d'Aro, Sarrià de Ter, Torrent, Vall-llobrega i Vilobí d'Onyar. 

 

3. ANTECEDENTS 

La primera idea d’un traçat tramviari a les comarques gironines sorgí en la societat civil com a possible 
solució per al desenvolupament urbanístic dels municipis de Salt i Girona i resoldre el crònic problema 
de comunicació entre aquests dos municipis. Aquest dèficit de connectivitat amb Girona va néixer amb 
la supressió del carrilet d’Olot l’any 1969. Aquest tren de via estreta connectava Salt – Girona en un 
recorregut de 2,03 Km per l’actual Passeig dels Països Catalans de Salt. A Salt encara es conserva 
l’antiga estació del carrilet, com es pot observar en la foto 2. 

 

Foto 2.- Fotografies de la màquina i l’estació de Salt del carrilet d’Olot 
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A l’entorn de l’anella de les Gavarres, els dos únics projectes de ferrocarril que es materialitzaren a el 
segle XIX foren fruit d’un impuls local i no pas d’una planificació global. 

El primer arribà al 1887, amb la construcció del tramvia del Baix Empordà. Inicialment era una línia de 
tramvia de 750 mil·límetres d’amplada entre Flaçà i Palamós al dessobre de la carretera de Girona a 
Palamós i era dotada de set estacions i sis baixadors. Posteriorment, quan la línia fou allargada al 1914 
–per bé que l’obra no es finalitzà fins al 1921 per a l’allargament a Girona, i el 1928 per a l’allargament 
a Banyoles– se sumaren set estacions més i sis baixadors. Després de la Guerra Civil espanyola, 
l’Estat s’apropià de la línia al 1941 i en començà una lenta reconstrucció que s’allargà fins al 1945. 
Entre aquesta data i la clausura del ferrocarril al 1956, la línia experimentà una lenta i inacabable 
agonia, marcada pel desinterès de l’Estat per a la millora del servei, de les instal·lacions i del traçat, 
cosa que sí provà de fer la Diputació de Girona, amb la presentació d’un projecte de millora i renovació 
que al final fou desestimat per l’explotació estatal.  

La segona línia a l’entorn de les Gavarres fou la del ferrocarril Sant Feliu de Guíxols-Girona. Prenia en 
part el relleu a part del projecte fracassat de Ferrocarril Central de Catalunya, que havia d’enllaçar Sant 
Feliu de Guíxols amb Manresa i Vic a través de Girona. La Diputació de Girona contribuí amb 167.000 
pessetes de les 1.536.100 pessetes que requeria la construcció i les obres s’iniciaren al 1890-1891. El 
servei s’inaugurà el 29 de juny de 1892. La via, única, era de 750 mm d’ample i discorria al llarg de 39,1 
km que la majoria de locomotores que serviren a la línia cobrien en unes dues hores. Quant a les 
parades, se n’habiliten 13, de les quals 8 són estacions, dos baixadors amb instal·lacions i tres 
baixadors sense instal·lacions. Amb l’esclat de la guerra, la companyia del ferrocarril fou col·lectivitzada 
de la mà dels sindicats UGT i CNT i un consell obrer s’encarregà de la seva explotació. El trànsit mitjà 
de passatgers atenyé les 450.000 persones entre 1939 i 1959. Les mercaderies tingueren una mitjana 
de 30.000 tones transportades. La línia no aconseguí de reeixir pel seu mal disseny de traçat. La 
manca d’inversions durant els darrers vint anys acceleraren l’envelliment d’un material que continuava 
essent aquell que inaugurà la línia, malgrat les incorporacions de material mòbil de segona mà que hi 
hagué. Es materialitzà una cooperació entre la companyia del ferrocarril d’Olot i la del ferrocarril de 
Sant Feliu de Guíxols a Girona, que àdhuc planificaren la construcció d’una estació termini unitària a 
Girona. Al 1959 aquesta cooperació es traduí en un conveni d’explotació unificada, amb la participació 
simbòlica de l’Estat. Per un altre costat, les institucions gironines, com la Diputació, començaren a 
preocupar-se per la sort del ferrocarril a l’inici del decenni de 1960 i defensaren la viabilitat de la línia 
amb estudis i memòries que se succeïen, moltes vegades amb la col·laboració de la Cambra de 
Comerç de Girona. El 10 d’abril de 1969 el ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona efectuava el 
seu darrer servei abans de desaparèixer. 

 

4. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA  

La cartografia mostrada en els plànols de traçat de les alternatives és la següent: 

- M.T.N. a escala 1:25.000 (Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento, 2002-2003). 

- Mapa topogràfic de Catalunya a escala 1:25.000 (Institut Cartogràfic de Catalunya, 2004). 

En l’elaboració de l’estudi també s’ha consultat la cartografia següent: 

- Ortofotos a escala 1/25.000 (Institut Cartogràfic de Catalunya) 

- Ortofotos a escala 1/5.000 (Institut Cartogràfic de Catalunya) 

 

5.  ALTRES INFORMACIONS 

Per a la realització de l’estudi, s’ha tingut en compte la normativa general i publicacions següents: 

- Llei. 4/2006, de 31 de març, ferroviària 

- Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat 

- Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, de 30 de julio de 1987 (LOTT) i Reglament 
aprovat per Real Decret 28-9-1990, núm. 1211/1990 

- Manual de tranvías, metros ligeros y sistemas en plataforma reservada (Clara Zamorano, Joan 
M. Bigas, Julián Sastre, 2006).  

- Estudi dels costos socials i ambientals del transport a Catalunya (DPTOP, 2003) 

- "Adaptació de l’estudi de costos socials i ambientals del Transport de la DGPT a la Regió 
Metropolitana de Barcelona" (ATM, 2007) 

Pel que fa a la informació sobre el territori, s’ha disposat la continguda als següents documents: 

- Pla d’Infraestructures de Transports de Catalunya 2006-2026 (DPTOP, juliol de 2006) 

- Pla Territorial de l’Empordà (DPTOP, setembre 2006) 

- Pla Director Urbanístic de l’Àrea de Girona (esborrany de juliol de 2007) 

- Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les comarques gironines (Diputació de 
Girona, juliol de 2007). 

- Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona (Diputació de Girona, setembre de 
2005). 

- Guia metodològica per a la millora de la connectivitat a la demarcació de Girona (Diputació de 
Girona, setembre de 2005). 

- Mapa d’intensitats mitjanes de trànsit de l’any 2004 (DPTOP) 

- Enquesta de Mobilitat Obligada de l’any 2001 per zones de transport (DPTOP) 

- Estudi de permeabilitat del corredor d’infrastructures (TGV / AP-7 / A-2 / ferrocarril) de les 
comarques gironines (Diputació de Girona, març de 2006) 

- Estudi informatiu i estudi d'impacte ambiental "Millora general. Desdoblament de la carretera C-
66 entre Corçà i Flaçà i variant de Bordils, Celrà i Medinyà, PK 14+300 al 32+000. Tram: Corçà-
Medinyà (Sant Julià de Ramis)" (DPTOP, abril de 2006) 
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- Projecte de “Millora general. Desdoblament de la carretera C-31 del PK 326,100 al PK 333,700. 
Tram: Palamós-Palafrugell” (DPTOP, 2005) 

- Projecte de “Millora general. Desdoblament. Carreteres C-35 del PK 83+500 al PK 100+100, C-
65 del PK 2+400 al PK 9+300 i C-31 del PK 310+000 al PK 313+800. Tram: Maçanet de la 
Selva-Castell-Platja d'Aro (DPTOP, 2005) 

- Estudi informatiu de la connexió ferroviària: Corredor del Mediterrani – L.A.V Madrid – 
Barcelona – Frontera francesa (juliol 2001) 

- Planejaments urbanístics vigents dels municipis de: Aiguaviva, Banyoles, Bordils, Calonge, 
Campllong, Cassà de la Selva, Castell-Platja d'Aro, Celrà, Corçà, Cornella del Terri, Flaçà, 
Forallac, Fornells de la Selva, Girona, Juià, la Bisbal d'Empordà, la Pera, Llagostera, Llambilles, 
Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Palol de Revardit, Porqueres, Quart, Riudellots de la Selva, 
Rupià, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sant Joan de Mollet, Sant Julià de Ramis, Sant Martí Vell, 
Santa Cristina d'Aro, Sarrià de Ter, Torrent, Vall-llobrega, Vilablareix i Vilobí d'Onyar 

 

6.  TRAÇAT DE LES ALTERNATIVES 

S’ha realitzat un estudi del traçat de les alternatives a nivell d’estudi de viabilitat, i a una escala 
1:25.000. A nivell de l’àrea urbana de Girona, s’ha realitzat un estudi específic de cinc alternatives per 
tal de determinar quines línies són les que poden captar d’una manera òptima el màxim de demanda.  

Per tal de determinar el  traçat, s’ha contactat amb tots els ajuntaments i consells comarcals afectats i 
s’ha cercat un corredor compatible amb el planejament urbà futur previst, que s’integra en la trama 
urbana amb el mínim impacte possible sobre la resta de vehicles, sobre els vianants i sobre el propi 
paisatge urbà. Al llarg de tot el recorregut projectat, s’ha compatibilitzat la circulació de vehicles i 
tramvies, i sempre en via segregada. 

Les converses amb els ajuntaments es van realitzar entre els mesos de febrer i octubre de 2008. En 
aquest sentit, únicament no es va obtenir resposta dels següents consistoris: 

- Cornellà del Terri 

- Torrent 

Pel que fa a les converses mantingudes, alguns ajuntaments van mostrar el rebuig total als traçats 
tècnicament viables. Aquest aspecte s’ha tingut en compte negativament en la valoració de les 
alternatives. 

Finalment, s’han definit els següents trams que a priori apleguen la majoria de la població resident en 
l’àmbit d’estudi i les connexions amb els altres modes de transport: 

Tram 1.1: Flaçà - Girona – Aeroport 

L’estudi preveu l’aprofitament de les vies existents del tren concenvional per fer-hi passar els vehicles 
de tram-tren des de Riudellots de la Selva fins a Flaçà, passant sota Girona pel túnel que s’està 
construïnt en el moment en que es redacta el present estudi.  

En aquest sentit es preveu, d’una banda, que en un futur proper s’acabi adaptant a l’ample europeu 
aquesta línia de trànsit internacional que actualment té ample ibèric, de manera que seria compatible 
l’aprofitament de les vies per als vehicles de tram-tren. D’altra banda, es considera que les despeses 
de manteniment de les vies s’haurien de pagar en concepte de peatge a l’Administració gestora de les 
vies existents. 

En el prolongament cap al sud, a nivell de Riudellots de la Selva, el traçat abandonaria les vies 
existents i es dirigiria en plataforma nova fins creuar el municipi i arribar a l’Aeroport de Girona – Costa 
Brava, on permetria l’intercanvi de passatgers aeroportuaris i amb l’eix transversal ferroviari. 

En el recorregut Riudellots de la Selva – Flaçà els vehicles de tram-tren transcorrerien per les vies 
existents de la línia de ferrocarril Barcelona – Portbou i pel soterrament que s’està executant. No hi 
hauria per tant cap afectació als municipis de pas i únicament es contempla la creació d’una parada a 
més de les existents en aquesta línia. Aquesta nova parada es trobaria al sud de Girona, a la zona del 
Parc Comercial Mas Gri, on hi hauria espai per eixamplar la plataforma i habilitar les sortides i entrades 
dels vehicles de tram-tren. 

 

Tram 1.2: Àrea urbana de Girona 

L’imminent soterrament del tren convencional que creua en viaducte la ciutat de Girona de sud a nord 
obre l’expectativa a que s’enderroqui aquesta estructura tant visible pels gironins. El present estudi 
considera la possibilitat de que l’espai que quedarà es reurbanitzi en una avinguda amb amples voreres 
i una plataforma central de tramvia per on passarien els vehicles de tram-tren d’una manera totalment 
permeable a la ciutat. Aquesta seria una línia urbana independent de la línia Aeroport – Flaçà i demés 
recorreguts interurbans, que travessarien la ciutat soterrats realitzant únicament dues parades (com 
s’ha explicat en el Tram 1.1). 

 
Fotomuntatge del tramvia passant per l’espai del viaducte ferroviari a Girona 
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Partint d’aquesta premisa, s’han estudiat cinc alternatives a nivell de l’àrea urbana per determinar 
quines altres línies serien viables per connectar el tramvia intercomarcal a la major part de la població 
resident en aquesta àrea. El traçat d’aquestes alternatives s’ha realitzat tenint en compte la previsió de 
creiexement de l’àrea urbana, que es produirà fonamentalment vers el sud de Girona, entre els 
municipis de Girona, Salt, Riudellots de la Selva i Vilablareix. 

Les alternatives considerades a l’àrea urbana són les següents: 

- Alternativa B-1: considera dues línies: 
o Una primera línia nord-sud des de la zona del Futur Parc Científic Sanitari de l’Hospital 

Dr. Trueta, passant per la zona del pont de Pedra, la futura estació del TAV i arribant fins 
a l’embocadura del túnel del tren convencional al sud de Girona. 

o Una segona línia que discorreria pel Passeig dels Països Catalans de Salt, que al seu 
pas per Girona pren el nom de Passeig d’Olot. El traçat tindria una longitud total de 2,9 
Km fins a la plaça d’Europa, on s’ubicaria una estació amb intercanvi amb el tram 1.1. 
Empalmant a la Plaça d’Europa amb el mencionat traçat, continuaria pel mateix Passeig 
d’Olot, que a partir dels carrer de Barcelona es converteix en Emili Grahit. A l’arribada a 
la Plaça dels Països Catalans, hi hauria un gir a la dreta cap a l’avinguda Doctor Lluís 
Pericot durant uns pocs metres, desviant-se cap a l’avinguda de Montilivi i arribant al 
campus universitari de Girona. 

 

- Alternativa B-2: igual a l’anterior però perllongant la línia nord-sud cap al sud per la carretera de 
Santa Coloma de Farners fins arribar al nou sector urbanitzat del Perelló i Can Pere Màrtir al 
municipi de Vilablareix. 

 

- Alternativa B-3: igual a l’alternativa B-1 però afegint una tercera línia que partint del Perelló i 
passant per l’Hospital de Salt arribaria al Passeig de Països Catalans a l’alçada d’on es troba el 
límit del terme municipal de Salt amb Girona, i podria continuar pel Passeig d’Olot i Emili Grahit 
fins a Montilivi. 

 

- Alternativa B-4: igual a l’alternativa B-2 però desviant la línia Salt Girona per l’Espai Gironés, 
l’Hospital de Salt i la plaça de Salt, connectant en aquest punt amb les vies del recorregut el 
Perelló – Girona. 

 

- Alternativa B-5: és una combinació de les alternatives B-3 i B-4, mantenint la línia Futur Parc 
Científic Dr. Trueta – Girona sud. 

L’estudi d’aquestes alternatives, i per tant la determinació del traçat en l’àrea urbana de Girona, s’ha 
realitzat tenint en compte la mobilitat, el cost-benefici i el finançament d’aquestes alternatives, i es troba 
detallat a l’annex número 9. Segons aquest, s’adopta la solució proposada a l’alternativa B-2 per a 
l’estudi d’alternatives del conjunt de l’àmbit. 

 

Tram 2.1: Riudellots de la Selva - Sant Feliu de Guíxols 

En aquest tram es contempla aprofitar el corredor que defineix la via verda Girona – Cassà de la Selva 
- Sant Feliu de Guíxols, amb parades a Cassà, Llagostera i Santa Cristina d’Aro. L’estudi preveu 

l’ampliació de la plataforma de la via verda, separant-la convenientment amb barreres, de manera que 
es pogués mantir el seu ús. 

L’arribada a Sant Feliu de Guíxols es faria a través de la ronda nord planejada, que, tot i quedar prou 
allunyada del centre, podria comunicar-hi mitjançant la creació d’un servei d’autobusos llençadora 
d’explotació municipal. 

 

Tram 2.2: Sant Feliu de Guíxols - Palamós 

Aquest tram constituiria un tramvia que seguiria el perfil de la Costa Brava.  

Es proposa que el tramvia sortís de la futura ronda nord de Sant Feliu de Guíxols cap al nucli de Castell 
d’Aro, i posteriorment contornés Platja d’Aro pel nord fins proseguir pel marge de la carretera GI-665 i 
trobar la carretera C-253 al final del poble. D’aquesta manera, el nou mode de tranport comunicaria els 
dos nuclis de Castell-Platja d’Aro. 

El tram de Platja d’Aro a Palamós s’ha traçat aprofitant el corredor de la carretera C-253, passant per 
les urbanitzacions de Calonge i arribant a l’avinguda Catalunya de Palamós.  

 

Tram 3.1: Girona (futur Parc Científic Sanitari Dr. Trueta) – Sarrià de Ter - Sant Julià de Ramis 

Aquest tram seria completament urbà i possibilitaria connectar el futur parc científic sanitari previst al 
límit dels termes de Girona i Sarrià de Ter. A partir d’aquest punt, s’aprofitaria el traçat de la N-II, que 
constitueix una avinguda completament urbana amb una amplada idònia per permetre el trànsit de 
vehicles i tramvia.  

El tram finalitza al sud de Sant Julià de Ramis nucli, en un punt que el consistori preveu que es 
converteirà en el centre neuràlgic del municipi. 

 

Tram 3.2: Sant Julià de Ramis – Banyoles 

S’ha inclòs l’estudi d’aquest tram perquè Banyoles té més de 25.000 habitants que registren molts 
desplaçaments quotidians al centre de Girona i a la seva Universitat. El traçat es produiria el més 
proper possible a la carretera desdoblada per tal d’evitar l’impacte que suposaria un nou corredor. El  
passatge per la zona de Mata implicaria soterrar el tramvia en un tram de 440 m, fet que encareix 
significativament el pressupost d’aquest tram. El final de la línia es produiria al final de la zona 
eixamplada del passeig dels Països Catalans de Banyoles. 

 

Tram 4.1: Flaçà – Palafrugell 

A Flaçà és indispensable preveure una connexió amb l’estació del ferrocarril actual de la línia 
Barcelona – Portbou. La creació d’aquesta connexió creiem que solucionaria les nombroses molèsties 
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que sofreix el poble pel volum de vehicles motoritzats que atrau l’actual estació, ja que bona part 
d’aquets podrien ser captats per la nova línia. 

A partir de Flaçà es contempla arribar fins als nuclis de la Pera i Púbol, aprofitant un camí en trinxera 
existent i transcorrent en fals túnel entre els dos nuclis. L’arribada a Púbol pot ser molt interessant per 
l’important nombre de visitants que té el castell de Gala-Dalí i que actualment es desplacen en 
autocars. 

Passat Púbol el traçat aniria paral·lel a la carretera C-66 fins arribar a la Bisbal d’Empordà. El pas de la 
Bisbal es faria per la ronda sud i s’hauria de vorejar el poble passant prop del convent de Sant 
Sebastià. El tramvia continuaria parant a Fonteta i tornant a reprendre el traçat de la C-66 fins a 
Palafrugell. L’itinerari cap a Palafrugell es realitzaria contigu a la carretera existent, separant la 
plataforma del tram-tren per mitjà d’un sistema de contenció de vehicles de tipus infranquejable. 

 

Tram 4.2: Palamós – Palafrugell 

Dins de Palamós, s’ha considerat la possibilitat d’arribar fins a l’hospital comarcal de Palamós, fet que 
implicaria separar els dos sentits del tramvia. Un aniria fins al carrer d’Àngel Guimerà, on el consistori 
preveu suprimir un carril de circulació, i passaria a 50 m de l’hospital. L’altre transcorreria per un carrer 
que preveu el planejament municipal que es troba en redacció en una zona actualment no urbanitzada. 

El traçat de Palamós fins a Palafrugell es produiria en un corredor definit per un camí Ral a l’est de la 
carretera desdoblada. La millor solució tècnica per al pas de Mont-ras consisteix en aprofitar el vial 
provisional que s’ha executat en raó de les obres de desdoblament, però aquest traçat no compta amb 
el suport municipal segons s’ha confirmat en les converses mantingudes amb el consistori. 

El pas a través de Palafrugell es contempla per mitjà d’una avinguda que el planejament que s’està 
redactant preveu urbanitzar a l’oest del nucli. Aquest planejament preveu precisament un espai per un 
sistema de transport de tipus tramviari. 

 

Els trams descrits es mostren al plànol de conjunt següent: 

 

Els paràmetres de disseny per a línies de tramvia en zona urbana s’han fixat bàsicament a partir de les 
condicions físiques de la configuració del teixit urbà -i les seves limitacions- i la capacitat del material 
mòbil d’adaptar-se al traçat del viari. 

El traçat del sistema compleix uns paràmetres geomètrics mínims que responen a necessitats 
funcionals: 

Velocitats màximes de circulació: Vmàx = 50 Km/h en tram urbà 

Vmàx = 100 Km/h en trams interurbans 

Ample de via: 1.435 mm 

Radi horitzontal mínim: 18 m 

Pendent màxim: 70‰ 
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Per realitzar l’estudi de viabilitat objecte del present document s’han considerat 12 alternatives 
obtingudes mitjançant la combinació dels trams definits anteriorment. És evident que es podrien 
explorar moltes més possibilitats que les contemplades, tant sols pel fet de tenir en compte que en 
cada tram es podria fer un estudi d’alternatives local per determinar el traçat òptim. Ara bé, creiem que 
les 12 alternatives triades per fer l’estudi són prou variades per permetre obtenir conclusions a una 
escala intercomarcal, ja que les variacions que puguin haver-hi dins de cada tram tenen poc efecte 
sobre la captació de demanda i el pressupost final.  

En definitiva, les alternatives estudiades no tenen un objectiu comú en el sentit que serveixen a àrees 
de dimensions molt variables. L’únic que totes elles tenen en comú és que són implantacions d’un 
sistema tramviari intercomarcal i la seva valoració comparativa pot servir per decidir quines 
implantacions són les més viables i en quin ordre s’han d’executar. 

Pel que fa a la distribució de les parades, ha calgut arribar a un compromís entre població servida i 
velocitat comercial de les línies, ja que aquests són dos conceptes inversament proporcionals. 
Aproximadament s’ha procurat ubicar com a mínim una parada en cada municipi afectat. 

Les alternatives estudiades es mostren al plànol 2 Planta de conjunt i 5 Planta de traçat i es 
resumeixen a la següent taula: 

Alternativa Trams Longitud (km) Parades 

A-1 1.1 + 1.2 41,0 31 

A-2 1.1 + 1.2 + 2.1 72,7 37 

A-3 1.1 + 1.2 + 2.1 + 2.2 85,8 45 

A-4 1.1 + 1.2 + 4.1 + 4.2 79,1 42 

A-5 1.1 + 1.2 + 3.1 44,1 34 

A-6 1.1 + 1.2 + 3.1 + 3.2 56,8 42 

A-7 1.1 + 1.2 + 2.1 + 2.2 + 3.1 + 4.1 + 4.2 126,9 59 

A-8 1.1 + 1.2 +  2.1 + 2.2 + 4.1 115,4 54 

A-9 1.1 + 1.2 + 4.1 70,6 40 

A-10 2.2 + 4.1 + 4.2 51,2 19 

A-11 1.1 + 1.2 + 2.1 + 3.1 + 3.2 88,4 48 

A-12 Tots 139,6 67 

 

La descripció del traçat de les alternatives es detalla a l’annex 2 Traçat de les alternatives. 

 

7. ESTUDI DE MOBILITAT 

Davant la mancança de dades fiables i homogènies sobre la mobilitat actual en la zona d’estudi s’ha 
plantejat un estudi de mobilitat que es recull a l’annex 3.  

A 1 de gener de 2007 estaven empadronades dins l’àmbit d’estudi un total de 303.538 persones. Pel 
que fa a la seva distribució, segons dades de l’any 2006 un 29,6% de la població empadronada a 
l’àmbit d’estudi resideix al municipi de Girona. Al conjunt del sistema urbà Girona Centre hi resideix un 
40,9% del total. 

En termes relatius els següents municipis en importància són Palafrugell (7,0%), Sant Feliu de Guíxols 
(6,9%) i Palamós (5,7%). El conjunt dels tres sistemes urbans de la costa aglutinen un 30,4% de la 
població total de l’àmbit d’estudi. 

En els últims 5 anys l’increment de població ha estat de gairebé 46.600 persones, el que representa un 
increment global d’un 18,1% en 5 anys i una taxa de creixement anual del 3,4% 

Per a l’anàlisi de la població estacional s’han considerat dues fonts d’informació a partir de les quals 
s’ha realitzat una estimació de la població en temporada alta a l’àmbit d’estudi: 

- El cens d’habitatges de l’any 2001, que permet identificar el pes relatiu de la segona residència 
en cada un dels municipis. 

- Les dades estadístiques disponibles a Idescat respecte al número de places hoteleres i de 
càmping en cada municipi de Catalunya per a l’any 2006. 

A partir d’aquestes hipòtesis s’ha conclòs que en temporada alta la població es multiplica en el conjunt 
de l’àmbit d’estudi per un màxim d’1,60, és a dir, incrementa un 60%. Cal destacar que en els sistemes 
urbans de la costa la població es multiplica per entre 2,5 i 3 vegades i en concret en alguns municipis 
l’increment sobrepassa el ràtio de 5 i 6 vegades la població resident habitual. 

Pel que fa a les estratègies de creixement, s’han considerat per una banda les previsions generals del 
sistema d’assentaments en la comarca del Baix Empordà que s’inclouen al Pla Territorial de l’Empordà 
per determinar les projeccions de població del present estudi. I per altra banda, s’han recollit també les 
principals previsions que realitza el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona pel que fa al 
creixement d’habitatges i de llocs de treball. 

A partir de la informació recollida respecte a les estratègies de creixement expressades en el 
planejament territorial, s’ha realitzat una projecció aproximada de la població resident per als escenaris 
mínim i màxim en l’horitzó de l’any 2026. A continuació es resumeixen el conjunt d’hipòtesis 
realitzades: 

Població resident per a l’escenari mínim 2026  

o En tots els casos s’estableix que el 80% dels nous habitatges seran de primera residència. 

o En els municipis de l’Àrea Urbana de Girona s’ha considerat que la població creixerà de forma 
proporcional al creixement dels habitatges de primera residència. En aquest sentit, s’ha 
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considerat que en l’escenari de mínims l’any 2026 s’haurà esgotat el potencial de creixement 
recollit en el PDU i basat en el planejament vigent. 

o En els municipis del Baix Empordà també s’ha considerat que la població creixerà de forma 
proporcional al creixement dels habitatges de primera residència. En aquest sentit, s’han 
considerat els increments basats en les estratègies del Pla Territorial de l’Empordà. També s’ha 
considerat que aquest seria l’escenari de mínims per al 2026 ja que representa un alentiment 
notable de les taxes de creixement dels últims 5 anys.  

o En el cas del municipi de Banyoles s’ha estimat que l’escenari de mínims correspon al 
creixement potencial que permet el planejament urbanístic actual. En aquest sentit, s’ha 
considerat que el sòl urbanitzable disponible (l’any 2001 era de 37,22 ha de programat i 18,75 
ha de no programat) serà ocupat amb una densitat de 35 habitatges/ha i que un 2% del sòl urbà 
serà transformat en nous habitatges amb la mateixa densitat. Es restaran els habitatges 
construïts durant els últims 5 anys. En el cas del municipi de Banyoles el creixement total mínim 
s’estima en 1.282 habitatges que representa un increment del 11,1% respecte a l’estimació 
d’habitatges construïts l’any 2006. En el cas del municipi de Cornellà de Terri el planejament 
vigent recent (2005) permet la construcció de fins a 574 nous habitatges que representa un 
increment del 70%. Per a la resta de municipis del sistema urbà de Banyoles s’han considerat 
increments del 50% fins al 2026.  

o Per al municipi de Cassà de la Selva, el nou POUM de l’any 2006 preveu un total de 2.575 
habitatges durant el primer sexenni i 2.412 habitatges potencials durant el segon sexenni. Si 
s’estableix que l’escenari de mínims representa construir fins al 2026  el 100% d’aquests 
habitatges representa un increment del 112% respecte a l’actualitat. 

o Per a la resta de municipis per falta de dades s’ha considerat un increment molt moderat proper 
al 30% per a l’escenari mínim al 2026. 

Població resident per a l’escenari màxim 2026  

o S’estableix que el creixement acumulat fins al 2026 sigui un 50% superior que el que es preveu 
per a l’escenari mínim, és a dir, que si per exemple l’increment per a l’escenari mínim és del 
20%, en l’escenari màxim es considerarà que l’increment és del 30%. 

o Es considera que l’arribada del TGV a les comarques gironines i la millora de connectivitat amb 
Barcelona pot implicar la transformació del 20% de l’habitatge de segona residència existent en 
habitatge de primera residència. Donat que s’ha considerat que un 20% dels habitatges de nova 
construcció seran també de segona residència, la proporció total de segona residència a 
l’horitzó 2026 és redueix generalment per sota del 20%. Per exemple, en els sistemes urbans 
de Palafrugell es passaria d’un 55 a un 33%, en el sistema de Palamós d’un 40 a un 29% i en el 
sistema de Sant Feliu d’un 34 a un 26% d’habitatges de segona residència.  

Pel que fa a la població estacional, s’han realitzat les següents hipòtesis: 

Població estacional per a l’escenari mínim 2026 

o En tots els casos s’estableix que el 20% dels nous habitatges seran de segona residència i 
tindran una ocupació mitjana de 3 persones/habitatge. 

o En temporada alta com a màxim romandrà en la primera residència un 80% de la població. 

o L’increment de les places turístiques en els propers 20 anys serà únicament d’un 10%. 

Població estacional per a l’escenari màxim 2026 

o Pel que fa a les hipòtesis residencials es consideren iguals que en l’escenari mínim. 

o Pel que fa a l’increment de les places turístiques en els propers 20 anys es considera d’un 20%. 

Quant a la previsió de l’evolució de les infraestructures del transport, s’ha tingut en compte l’establert 
pel PITC 2006-2026. En aquest sentit, la xarxa viària de major rellevància per a l’estudi és l’Anella de 
les Gavarres, entesa com el conjunt de vies que permeten circumval·lar el massís de les Gavarres, 
connectant l’eix de l’AP-7 a l’alçada de Girona amb el sistema Urbà de Sant Feliu de Guíxols – 
Palafrugell, ja sigui pel sud del massís (C-65) o bé pel nord (C-66).  

En matèria de transport públic, el PITC preveu la construcció de l’Eix Transversal Ferroviari, línia 
destinada a trànsit mixt de passatgers i mercaderies i que ha d'unir les principals capitals de la 
Catalunya central, des de Lleida fins a Girona, així com el by-pass de mercaderies, que serà un nou 
corredor a l'oest de Girona per evitar el pas de les mercaderies pel centre de la ciutat. 

Pel que fa a l’aeroport Girona-Costa Brava, aquest gaudeix d’una important posició, tant des del punt 
de vista turístic com des del comercial o industrial, ja que es troba a prop de la Costa Brava, dels 
Pirineus i de les ciutats de Girona i de Barcelona, a 10 i 85 quilòmetres, respectivament. S’ha 
considerat que en els últims anys l'aeroport ha experimentat un creixement espectacular que el va 
portar a superar els tres milions de passatgers durant el 2005. El 2006 va moure 3.614.254 passatgers, 
va gestionar 33.439 operacions i 484 tones de càrrega. El 2007 el número total de passatgers a  
l’aeroport ha ascendit a 4.848.604. A més a més, l’abril de 2008 l'aerolínia irlandesa Ryanair va renovar 
l'acord de col·laboració amb les institucions de Girona per potenciar l'Aeroport Girona-Costa Brava fins 
a 2011, amb l’objectiu d’assolir els 8 milions de passatgers anuals. 

En l’ordre del vehicle privat, s’han tingut en compte les dades del mapa d’intensitats mitjanes de trànsit 
de l’any 2004 (DPTOP). A més a més, s’han pogut obtenir les dades dels aforaments que es recullen 
en els documents del Pla Director Urbanístic de l’Àrea de Girona. 

La utilització del transport públic en l’àmbit d’estudi s’ha analitzat a partir de les dades d’utilització dels 
serveis de ferrocarril de Renfe i les dades per a les principals línies d’autobusos urbanes i interurbanes 
del Gironès i el Baix Empordà. 

Pel que fa a l’anàlisi de la mobilitat, és a dir les dades de desplaçaments amb orígen – destinació, s’han 
tingut en compte, d’una banda, les dades corresponents a l’Enquesta de Mobilitat Obligada de l’any 
2001 per zones de transport. De l’altra banda, s’han recollit les dades publicades pel DPTOP i l’ATM de 
l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de l’any 2006. La impossibilitat de disposar de les dades detallades 
ha obligat a utilitzar-ne únicament les grans magnituds presentades a nivell de vegueries l’any 2007. 
Les dades que es resumeixen a continuació corresponen a l’àmbit de les Comarques Gironines per a la 
població resident de 4 i més anys. 

o A partir de dades d’Idescat per a l’any 2006 s’ha establert que la població de 4 o més anys al 
conjunt de Catalunya representa un 95,7% del total. 
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o En el conjunt de les comarques Gironines es calcula que es produeixen una mitjana de 20,41 
desplaçaments setmanals per resident. 

o En un dia feiner la mitjana és de 3,18 desplaçaments per persona i en un dia festiu és de 2,25 
desplaçaments per persona. 

 

8.  SECCIONS TIPUS 

Les característiques de les seccions tipus de la plataforma de tram-tren considerada són les següents: 

Amplada dels vehicles 2,40 m 

Distància entre eixos de dues vies paral·leles en recta: 2,60m (sense bàcul a l’entrevia) 

3,40m (amb bàcul a l’entrevia) 

Amplada total mínim de franja reservada (2 vies en recta): 5,50m (sense bàcul a l’entrevial) 

6,00m (amb bàcul a l’entrevia) 

Amplada franja recomanable en parades 11,0m (parada andanes laterals) 

10,0m (parada d’andana central) 

Altura del fil de contacte de subministrament elèctric sobre 
el cap de carril: 

 

- Normal i cruïlles: 5,20 m 

- Mínima (aplicable només a trajectes inaccessibles a 
d’altres vehicles): 

3,80 m 

Longitud d’andana a les parades (per a composicions de 2 
vehicles acoblats): 

50 m 

En els plànols 4 Traçat es mostren les seccions tipus descrites. 

 

9.  ANÀLISI AMBIENTAL I PAISATGÍSTIC 

L’àrea d’estudi és una àrea força rica en biodiversitat per la seva elevada heterogeneïtat d’espais i les 
característiques físiques de l’entorn. Convé destacar, altra vegada, que ens trobem en una zona on s’hi 
intercalen planes amb massissos de muntanya mitjana i litoral marítim. Això configura un mosaic divers 
amb unes condicions climàtiques pròpies que permeten diferents tipus de coberta vegetal i d’usos del 
sòl en funció d’on ens trobem. Així la diversitat d’hàbitats es fa ben palesa: des dels boscos d’alzinar de 
les Gavarres o el massís de Cadiretes-Ardenya, fins a la matriu agrícola de les planes selvatana i 
empordanesa o els paisatges de ribera de la conca lacustre de estany de Banyoles i d’alguns dels rius 
que circulen al pas per la zona d’estudi.  

En l’annex 4 es presenta un estudi de l’impacte ambiental i paisatgístic de les infraestraestructures que 
s’haurien de materialitzar per disposar d’aquest sistema de transport. Els objectius d’aquest annex són: 

• Analitzar els efectes potencials del projecte en relació amb les característiques de les àrees 
afectades. 

• Avaluar els efectes del projecte relatius a les consideracions ambientals 

• Dotar les autoritats competents i els futurs redactors de la informació necessària relativa a les 
qüestions ambientals del projecte. 

D’una manera més concreta, l’estudi d’avaluació ambiental del projecte de viabilitat del projecte 
ferroviari de les comarques gironines és un element d’anàlisi referent a la rellevància dels impactes del 
projecte sobre el medi per tal d’orientar-lo en el seu camí cap a la sostenibilitat. Així, doncs, aquest 
anàlisi té en compte entre els seus criteris més bàsics: 

• Les característiques de l’impacte generat des del seu punt de vista de la seva entitat i extensió, i 
la freqüència, durada i reversibilitat dels seus efectes potencials i acumulatius. 

• Les característiques de les àrees afectades des del seu punt de vista dels valors naturals i 
ambientals, la seva vulnerabilitat, els seus punts crítics, i la presència d’obligacions de protecció 
a nivell comunitari. 

El procés metodològic d’avaluació ambiental ha estat: 

• Anàlisi de context: primer anàlisi d’espectre ampli sobre els principals aspectes ambientals, 
socioeconòmics i aspectes territorials clau.  

• Identificació dels possibles efectes del pla: definició de l’escala de treball adequada per a 
l’avaluació ambiental de la viabilitat del projecte i la identificació dels possibles efectes potencials i 
impactes sobre la salut humana i els ecosistemes. 

Les mesures d’impacte ambiental han estat comptabilitzades en els pressupostos d’execució de cada 
alternativa. De manera particular, s’han grafiat a les plantes de traçat els ecoductes previstos. 

Els resultats de l’anàlisi es resumeixen a les dues taules següents: 
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10.  AVALUACIÓ DE LA DEMANDA 

A l’annex 3 es presenta una avaluació de la demanda que podria captar un nou servei de tren – tramvia 
fonamentada tant en les característiques de la nova oferta de transport públic com en els resultats de 
més de 500 enquestes telefòniques realitzades a residents de l’àmbit d’estudi.  

Les enquestes van realitzar-se entre els mesos d’abril i maig de 2008. El model d’enquesta es 
reprodueix com apèndix a l’annex 3.  Les figures següents descriuen la població enquestada: 

figura 1. Distribució de les enquestes a residents entre els principals sistemes urbans 

Girona Centre

48%

Palafrugell

12%

Palamós

6%

Sant Feliu de Guíxols

9%

Bisbal d'Empordà

5%
Cassà de la Selva

4%

Girona - Aeroport

7%

Llagostera

4%

Girona Nord

5%

 

Nota: No es disposa de dades per al sistema urbà de Banyoles 

Font: Elaboració a partir d’enquestes telefòniques realitzades durant el segon trimestre de 2008. 

Tram Traçat tramvia Connectivitat Fragmentació 
Qualitat 

paisatgística 

Aeroport – Flaçà 
 (tram 1.1) 

Traçat que aprofita 
infraestructures existents 
a excepció del seu tram 
final que va separat a 

vies existents (Fornells-
Aeroport) 

Travessa el connector 
ecològic Rocacorba-Àrea 

Urbana de Girona 
(prioritat secundària) 

Sense impacte ja que 
aprofita 

infraestructures 
existents 

Sense impacte a 
excepció del tram 

final (Fornells-
aeroport) ja que 

aprofita 
infraestructures 

existents. 

Riudellots-Aeroport 
(tram 1.1) 

Traçat que no segueix 
infraestructures existents 

Travessa el connector 
camps d'Onyar (prioritat 

secundària) 

Tram amb 
fragmentació en 
espais agraris 

Impacte visual 
moderat en aquest 
curt tram malgrat 

s’allunya 
 d’infraestructures 

existents 

Girona – Salt - 
Vilablareix (tram 

1.2) 

Traçat paral·lel a 
infraestructures existents 

Traçat en zona urbana Traçat en zona urbana 
Traçat en zona 

urbana  

St. Feliu- Riudellots 
(tram 2.1) 

Alterna traçat paral·lel a 
infraestructures existents 

i traçat separat a 
infraestructures existents 

Travessa els connectors 
Camps d'Onyar (prioritat 

secundària) I el de 
Gavarres- Cadiretes 

(prioritat critica) 

Tram amb elevada 
fragmentació  al 
separar-se de 

infraestructures 
existents 

Impacte visual 
important. Zona 

d’unió paisatgística 
entre els massís de 
les Gavarres i el de 

Cadiretes 

Palamós- St. Feliu 
de Guixols 
 (tram 2.2) 

Traçat que segueix 
infraestructures existents 

i traçats urbans.  

No travessa cap gran 
connector 

Fragmentació reduïda 
si s’apliquen les 

mesures preventives i 
correctores adients. 

Alterna traçat en zona 
urbana (sense 

impacte) i amb un 
impacte visual 

important a la resta 
malgrat  l'elevat grau 

d'infraestructures 
existents i en 
construcció. 

Girona – Sarrià de 
Ter (tram 3.1) 

Traçat paral·lel a 
infraestructures existents 

Traçat en zona urbana Traçat en zona urbana 
Traçat en zona 

urbana  

Sarrià de Ter-
Banyoles (tram 3.2) 

Traçat exclusivament 
paral·lel a 

infraestructures existents. 

Travessa els connectors 
de la plana del Terri 
(prioritat crítica) i els 

connectors fluvials del 
Pla de l'Estany (prioritat 

urgent) 

Traçat exclusivament 
paral·lel a 

infraestructures 
existents. 

Impacte visual lleu 
ja que segueix 
infraestructures 
existents en la 
majoria del seu 
recorregut 

Flaçà-Palafrugell  
(tram 4.1) 

Alterna traçat paral·lel a 
infraestructures existents 

i traçat separat a 
infraestructures existents 

Travessa el connector (de 
prioritat crítica) entre els 
espais protegits de les 

Gavarres i les muntanyes de 
Begur 

Tram que genera 
fragmentació en espais 

agraris i hàbitats 
forestals. A banda, el 

traçat passa a tocar del 
límit de l'espai protegit de 

les Gavarres. 

Impacte visual 
moderat ja que 

segueix 
infraestructures 
existents en la 
majoria del seu 

recorregut 

Palafrugell – 
Palamós 

  (tram 4.2) 

El traçat no seguix en 
bona part cap traça 
d’infraestructures 

existents  

Travessa els connectors, 
Gavarres-Cap Roig 

(prioritat crítica) Risc de 
impermeabilitzar encara 

més la connectivitat 
litoral 

Tram amb elevada 
fragmentació  al 
separar-se de 

infraestructures 
existents 

Impacte visual 
important al crear 

una nou traçat 
lineal separat 

d’infraestructures 
existents. 

Tram Connectivitat Fragmentació Qualitat paisatgística TOTAL 

Aeroport – Flaçà         

Girona – Salt - Vilablareix         

St. Feliu – Riudellots         

Palamòs – St. Feliu de Guixols         

Girona – Sarrià de Ter         

Sarrià de Ter – Banyoles         

Flaçà – Palafrugell         

Palafrugell – Palamòs         

Riudellots - Aeroport         

     

LLEGENDA   Sense impacte   

   Impacte lleu   

   Impacte moderat   

   Impacte important   
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figura 2. Distribució de les enquestes per grups d’edat 
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Atès que hi ha poblacions on les mostres obtingudes no són suficientment representatives, ha calgut 
adoptar també hipòtesis de demanda captable. 

Bona part d’aquestes hipòtesis van relacionades amb el nivell de competitivitat del tren – tramvia 
respecte a utilitzar el vehicle privat a través de la xarxa viària, en termes de temps de recorregut. En 
aquest sentit, el càlcul del temps de recorregut entre parades resulta d’especial rellevància per a 
l’avaluació. 

Per tal d’obtenir el temps de recorregut entre parades s’ha considerat primer quina és la velocitat 
comercial que es podrà oferir en cada un dels trams del traçat, destacant que les velocitats comercials 
utilitzades responen al model que es descriu a continuació i que s’ha basat en les necessitats de 
mobilitat identificades en l’àmbit d’estudi: 

o dos eixos perpendiculars bàsicament urbans amb velocitats comercials properes als 20 km/h 

que donen servei al sistema urbà Girona Centre, i amb parades ubicades cada 400 metres 

aproximadament. 

o un eix bàsicament urbà, tot i que sovint recorre zones periurbanes i urbanes de baixa densitat, 

que dóna servei als sistemes urbans de la costa, entre Sant Feliu de Guíxols i Palamós, i amb 

velocitats comercials d’entre 20 i 40 km/h segons el tram. Cal tenir en compte que aquests 

recorreguts permeten realitzar molts desplaçaments interiors dels sistemes urbans d’aquests 

àmbit, on s’han identificat nivells elevats d’autocontenció. 

o dos eixos amb velocitats comercials properes als 80 km/h i màximes de 100 km/h, que 

connectarien Girona amb la costa per cada costat de les Gavarres, i que disposarien 

comparativament de poques parades ja que han de permetre, prioritàriament, la connexió ràpida 

amb Girona per tal d’oferir un servei competitiu respecte al vehicle privat motoritzat. A més a 

més, cal tenir en compte que a mesura que ens apropem a Girona la capacitat d’atracció 

d’aquesta també és més elevada i la quantitat de fluxos intermuninicipals que podrà captar el 

servei serà major. 

o Un eix amb velocitat comercial propera als 80 km/h per connectar l’anella ferroviària amb el 

sistema urbà de Banyoles, i un tram final en zona urbana amb velocitats entre 20 i 40 km/h. 

o S’ha considerat que les velocitats comercials mitjanes es podran complir en ambdós sentits de 

circulació en tots els trams entre parades. 

A més a més, s’ha realitzat una agregació dels temps de recorregut entre les parades principals, que 
corresponen aproximadament amb una parada per cada municipi. A partir d’aquestes dades s’ha 
realitzat una assignació del millor recorregut per a connectar totes i cada una de les parades principals 
del tren-tramvia i s’ha elaborat una matriu origen-destinació amb tots els temps de recorregut obtinguts 
per a cada alternativa. 

Pel que fa a la cobertura territorial oferta pel servei de tren - tramvia, cal destacar que aproximadament 
un 67% de la població de tot l’àmbit d’estudi quedaria ubicada a menys d’1 km d’una estació, un 24% 
quedaria a entre 1 i 3 km i el 9% restant quedaria a més de 3 km. 

El càlcul de la demanda captable pel tren – tramvia en els desplaçaments entre municipis per al conjunt 
de l’àmbit d’estudi s’han realitzat en base a: 

1. S’ha analitzat el temps de recorregut per a totes les relacions origen – destinació amb el nou 
servei de tren – tramvia. 

2. S’ha analitzat el temps de recorregut per a totes les relacions origen – destinació amb cotxe. 

3. S’han estimat temps addicionals d’aparcament al centre de Girona, temps addicionals degut a la 
congestió en els accessos a Girona, de forma diferenciada per al dia feiner i per al dia festiu. 

4. S’ha elaborat una matriu base de desplaçaments agrupats per parades principals, assignant 
cada municipi a una parada principal.  

5. S’ha considerat que es captaran els percentatges dels fluxos intermunicipals que es mostren a 
continuació: 

Temps total de recorregut amb tramtren 

respecte cotxe

% captable de la 

demanda màxima

Igual o inferior 70%

Fins a un 25% superior 50%

Entre un 25 i un 50% superior 25%

Més d'un 50% superior 10%

Captació mínima Aeroport 10%  

S’han aplicat les hipòtesis per a les matrius Origen – Destinació en dia feiner i dia festiu per als 
escenaris de mobilitat 2006, mínim 2026 i màxim 2026. Finalment s’ha considerat un últim escenari per 
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al 2026 en el qual els percentatges de captació utilitzats no corresponen a la captació base utilitzada en 
l’escenari hipotètic 2006 ni en l’escenari mínim 2026 sinó que són un 50% superiors.  

Per calcular el total de passatgers anuals s’han considerat 240 dies feiners i un total de 60 dies festius 
equivalents, és a dir, que s’estima que la mobilitat màxima de 60 dies festius és equivalent al conjunt de 
dies festius de l’estiu i la resta de dissabtes i festius de l’any (aproximadament un total de 125 dies). Cal 
tenir en compte que tota la mobilitat turística i la de segona residència s’ha inclòs en el càlcul del dia 
festiu.  

Tots els fluxos intermunicipals entre Girona, Salt i Vilablareix han estat exclosos d’aquest càlcul, i s’han 
considerat específicament, com s’explica a continuació: 

A partir de les enquestes telefòniques, on es suposa un cas d’oferta òptima del servei amb una 
cobertura territorial propera al 100%, s’ha obtingut una captació màxima d’usuaris sobre la qual s’ha 
aplicat reduccions de la demanda màxima entre zones molt properes, i especialment per als 
desplaçaments interns de cada zona. Aquesta es recull a la taula següent:  

G
ir

o
n

a

S
a
lt

1 2 3 4 5 6 total 1 2 total

1 0% 20% 30% 20% 20% 30% 40% 40% 40% 40%

2 20% 10% 20% 30% 30% 30% 40% 40% 40% 40%

3 20% 20% 10% 30% 30% 30% 30% 40% 40% 40%

4 20% 30% 20% 0% 20% 30% 40% 40% 40% 40%

5 20% 30% 30% 20% 0% 30% 40% 40% 40% 40%

6 20% 30% 30% 20% 20% 0% 40% 40% 40% 40%

1 40% 40% 30% 40% 40% 40% 5% 20% 40% 40%

2 40% 40% 40% 40% 40% 40% 20% 5% 40% 40%

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 0% 40%

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 0%
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Posteriorment s’ha aplicat sobre aquests valors una modificació en funció de la cobertura territorial real 
que oferiran les parades previstes per a cada una de les alternatives de traçat considerant la 
localització actual de la població, és a dir, l’escenari 2006. En aquest sentit, s’ha considerat: 

o Una distància de cobertura del servei de tramvia de tipus urbà de 450 metres, seguint les 
indicacions del manual CROW “Recommendations for traffic provisions in built-up areas”. 

o Un primer paràmetre relatiu a la cobertura que s’oferirà respecte als orígens dels 
desplaçaments en cada zona, és a dir, respecte a la localització de les zones residencials 
respecte a les parades. 

o Un segon paràmetre relatiu a la cobertura respecte a les destinacions, és a dir, respecte a la 
localització dels centres de treball i d’estudis, les zones comercials, els equipaments 
sanitaris, etc 

Per tal d’ajustar el càlcul de la demanda en els escenaris de mobilitat mínim i màxim per al 2026, s’ha 
considerat de forma independent el nivell de cobertura que cada una de les alternatives de traçat 

oferirà a la nova població que s’ubiqui en cada una de les zones i municipis de l’àmbit. Cal tenir en 
compte que a banda dels nous sectors de creixement, part de la nova població s’ubica en sòl urbà 
existent. Pel que fa a les destinacions s’ha considerat que en aquests escenaris no es produiran canvis 
substancials en els nivells globals de cobertura. 

Amb les hipòtesis realitzades s’han obtingut els següents resultats de viatgers/any per les alternatives 
de l’àrea urbana de Girona: 

Escenari de 

mobilitat actual i 

captació base per a 

l'any 2006

Escenari de 

mobilitat mínim  i 

captació base per a 

l'any 2026

Escenari de 

mobilitat màxim i 

captació base per a 

l'any 2026

Escenari de 

mobilitat màxim i 

captació màxima 

per a l'any 2026

B1 7.470.000 8.130.000 8.550.000 12.825.000

B2 8.832.000 10.140.000 10.890.000 16.335.000

B3 8.862.000 10.470.000 11.400.000 17.100.000

B4 5.679.000 7.470.000 8.520.000 12.780.000

B5 8.046.000 10.110.000 11.310.000 16.965.000
 

 

Finalment, i pel que fa al conjunt de l’àmbit, s’ha considerat que el traçat previst en el present estudi 
permet també captar demanda en els desplaçaments interns d’altres municipis diferents a Girona i Salt 
on també es disposa de més d’una parada. En aquest sentit s’han considerat les hipòtesis de captació 
base que es presenten a continuació. La captació màxima correspon novament a incrementar en un 
50% la captació base. 

Municipi

% captació 

desplaçaments 

interns

Banyoles 1%

Palafrugell 1%

Palamós 4%

Calonge 4%

Castell - Platja d'Aro 2%

Sant Feliu de Guíxols 0%
 

Globalment s’estima que la demanda captable pel nou tramtren assoliria els 18 milions de passatgers 
anuals si hipotèticament es trobés en funcionament en l’actualitat, després d’un període inicial de 
consolidació. Per a l’any 2026, considerant les hipòtesis de creixement de la població i la mobilitat més 
conservadores i considerant les hipòtesis de captació base, s’estima una demanda mínima de gairebé 
22 milions de passatgers anuals, dels quals pràcticament un 50% correspondrien a desplaçaments dins 
el sistema Girona-Salt-Vilablareix. En l’escenari més optimista per a l’any 2026, en canvi, s’assoliria un 
total de més 38 milions de passatgers anuals, més de 16 milions dels quals es produirien entre Girona, 
Salt i Vilablareix  

Cal remarcar que finalment existeixen algunes demandes potencials que no s’ha comptabilitzat en els 
càlculs anteriors i que tot i que segurament no aporten un gran número de nous usuaris sí que es 
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beneficien globalment de l’oferta d’aquest servei: en primer lloc, que el tren – tramvia ofereixi als 
municipis que disposin de més d’una parada la possibilitat de consolidar un model de mobilitat urbana 
basat amb l’existència d’aparcament de dissuasió a les afores, altrament anomenats Park&Ride. En 
segon lloc, el traçat entre Girona i Sant Feliu de Guíxols transcorre molt proper a la traça de la ruta 
verda de cicloturisme i passeig de l’antic Carrilet. En aquest sentit, si el tramvia preveiés la forma de 
transport les bicicletes, especialment en dia festiu, el servei podria esdevenir un complement perfecte 
per als usuaris del camí del Carrilet, i de segur que permetria reforçar l’èxit d’aquesta ruta. 

Finalment, s’ha obtingut la següent demanda captable per a diferents alternatives d’execució per a 
l’escenari màxim de mobilitat i les hipòtesis de captació màximes per a l’any 2026: 

A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6

Desplaçaments intermunicipals a excepció dels interns al sistema Girona-Salt-Vilablareix

Mitjana passatgers en dia feiner 17.400 30.500 41.100 33.400 20.100 26.400

Mitjana passatgers en dia festiu 25.000 31.800 59.200 44.200 25.100 26.100

Total passatgers / any 5.680.500 9.230.600 13.423.000 10.654.200 6.330.300 7.895.400

Desplaçaments intra i intermunicipals al sistema Girona-Salt-Vilablareix (Alternativa B2)

Mitjana passatgers / dia 54.500 54.500 54.500 54.500 54.500 54.500

Total passatgers / any 16.335.000 16.335.000 16.335.000 16.335.000 16.335.000 16.335.000

Desplaçaments intramunicipals en altres municipis amb més d'una parada

Mitjana passatgers en dia feiner 0 0 3.400 900 0 300

Mitjana passatgers en dia festiu 0 0 4.900 900 0 200

Total passatgers / any 0 0 1.104.900 275.100 0 75.100

TOTAL ANUAL 22.015.500 25.565.600 30.862.900 27.264.300 22.665.300 24.305.400

Alternatives d'execució

 

A-7 A-8 A-9 A-10 A-11 A-12

Desplaçaments intermunicipals a excepció dels interns al sistema Girona-Salt-Vilablareix

Mitjana passatgers en dia feiner 58.600 52.300 28.500 36.900 39.600 65.000

Mitjana passatgers en dia festiu 76.900 68.900 34.400 48.700 32.600 79.300

Total passatgers / any 18.687.100 16.694.900 8.892.900 11.788.300 11.453.300 20.358.400

Desplaçaments intra i intermunicipals al sistema Girona-Salt-Vilablareix (Alternativa B2)

Mitjana passatgers / dia 54.500 54.500 54.500 0 54.500 54.500

Total passatgers / any 16.335.000 16.335.000 16.335.000 0 16.335.000 16.335.000

Desplaçaments intramunicipals en altres municipis amb més d'una parada

Mitjana passatgers en dia feiner 900 900 0 900 300 4.500

Mitjana passatgers en dia festiu 900 900 0 900 200 6.100

Total passatgers / any 275.100 275.100 0 275.100 75.100 1.455.100

TOTAL ANUAL 35.297.200 33.305.100 25.227.900 12.063.400 27.863.300 38.148.500

Alternatives d'execució

 

 
 

Els càlculs de l’anàlisi cost-benefici i de rendabilitat econòmica s’ha considerat només el 80% de la 
demanda calculada anteriorment. A partir d’aquestes dades, s’ha considerat que la demanda 
s’estabilitza progressivament en el temps entre 2026 i 2034, considerant un increment anual residual 
del 1% a partir de 2034. 

 

11. EXPLOTACIÓ 

A partir de les dades de demanda obtingudes en l’estudi de mobilitat fan pensar en un model 
d’explotació diferenciat entre dia feiner i dia festiu, amb les següents característiques: 

 

Demanda i característiques del servei en dia feiner 

Es proposa l’existència de diferents línies per tal d’oferir una oferta mínima per a totes les connexions i 
a la vegada respectar una certa proporcionalitat amb la demanda estimada, així com el menor número 
de transbordaments possible en les connexions amb major demanda. La proposta orientativa de línies i 
intervals de pas es presenta a la taula següent per cada línia i en la figura 3 de forma agregada per 
trams: 
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Hora punta Hora vall

UG1 Salt - Universitat 5 10

I11 Aeroport - Flaçà 15 30

I21 Girona - Sant Feliu de Guíxols 15 30

I3 Girona - Palafrugell 15 30

I4 Girona - Banyoles 15 30

UC1 Sant Feliu de Guíxols - Palafrugell 15 30

Interval de pas (minuts)Codi 

línia
Nom línia

 

 

Les línies I21, I3 i UC1 es gestionarrien com una sola línia circular en dia feiner en aquelles alternatives 
on es consideren totes tres. 

 

figura 3. Proposta de línies i intervals mitjans de pas en hora punta per trams en dia feiner 
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Demanda i característiques del servei en dia festiu d’estiu 

La proposta orientativa de línies i intervals de pas per a un dia festiu d’estiu es presenta a la taula 
següent per a cada línia i en la figura de forma agregada per trams.  

Hora punta Hora vall

UG1 Salt - Universitat 10 20

I12 Aeroport - Girona 15 30

I22 Aeroport - Sant Feliu de Guíxols 15 30

I3 Girona - Palafrugell 15 30

I4 Girona - Banyoles 30 60

UC1 Sant Feliu de Guíxols - Palafrugell 10 20

Interval de pas (minuts)Codi 

línia
Nom línia

 

A diferència del dia feiner es proposa: 

o mantenir el número d’expedicions que permeten anar a la costa millorant la seva connexió 
directa amb l’Aeroport i amb una possible estació intermodal amb els serveis regionals en 
l’entorn de l’Aeroport. Aquesta proposta podria variar en el cas que es preveiés en dia festiu 
algun servei de connexió ferroviària entre la RMB i Sant Feliu de Guíxols. També es podria 
valorar mantenir la línia Girona – Sant Feliu de Guíxols i que la línia Aeroport – Sant Feliu de 
Guíxols tingués la meitat de freqüència, segons quin sigui el número d’arribades de vols en 
hores punta.  

o incrementar de la freqüència de la línia de caràcter més urbà que transcorre pels sistemes 
urbans de la costa. La connexió fins a Palafrugell pren més força a mesura que es vagin 
produint els importants increments de població que preveu el planejament territorial en aquest 
àmbit. Es proposa incrementar la freqüència de la línia Sant Feliu de Guíxols – Palafrugell. Una 
altra opció seria mantenir la línia circular de les Gavarres i que entre Sant Feliu de Guíxols i 
Palafrugell es facin expedicions de reforç per oferir un interval de pas més petit en aquesta zona 
costanera. 

o reduir el número d’expedicions en els sistemes urbans de l’Àrea Urbana de Girona, tant en 
l’interior de Girona i Salt com en els municipis situats en l’eix entre Riudellots i Flaçà. 

o reduir el número d’expedicions de connexió amb Banyoles. 
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figura 4. Proposta de línies i intervals mitjans de pas per trams en hora punta en dia festiu d’estiu 
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12.  TALLERS I COTXERES 

Els tallers i cotxeres estaran formats per instal·lacions que permeten l’estacionament, neteja, 
manteniment i reparació de les unitats mòbils, així com l’inici i fi del servei dels conductors. 

Dins la parcel·la on s’ubiquin tallers i cotxeres es distingeixen els següents elements: 

• Urbanització de la parcel·la: tancament i jardineria 

• Edifici central (tallers, oficines, PCC) 

• Àrea de cotxeres 

• Control dels accessos 

• Instal·lació de rentat 

• Centre de transformació i grup electrogen 

• Subestació de tracció 

• Instal·lacions generals 

Per estimar el tamany aproximat que es requereix per unes instal·lacions d’aquestes característiques, 
una enquesta realitzada per la UITP entre diferents ciutats europees mostra que existeix un ratio situat 
entre 20 i 25 m2 de superfície per cada metre de vehicle. Considerant vehicles de 25 m de longitud, 
s’ha estimat que el tamany requerit és de 575 m2 per tramvia. 

La ubicació dels edificis i instal·lacions s’ha realitzat amb l’objectiu de donar la millor accessibilitat, tant 
per via com per carretera (accés de camions i vehicles privats), i per tal de donar resposta a l’operativa 
de moviments diaris d’entrada i de sortida. 

En aquest sentit, es contemplaria la ubicació de la superfície de tallers en les tres parcel·les següents 
segons les línies previstes a cada alternativa: 

- Per la línia Salt – Girona (tram 1.2) els tallers i cotxeres s’ubicaríen en una parcel·la 
rectangular del Passeig dels Països Catalans, al terme municipal de Salt. S’inclouríen en 
la segona illa més propera de l’autopista A7, a uns 170 metres. Aquest edifici, amb una 
superfície en planta d’uns 2500 m2, està situat en una zona dedicada urbanísticament a 
polígons industrials i equipaments diversos, que permeten una idònia inserció en el seu 
entorn i evitant tot possible impacte negatiu per a les zones d’habitatges. 

- Per la línia el Perelló – Girona (Parc Científic Sanitari Dr. Trueta) es consideren dues 
ubicacions possibles: una al terme municipal del Perelló, al final del nucli urbà prop de 
l’enllaç de l’AP-7 amb la carretera de Santa Coloma. L’altra se situaria a l’altre extem de 
la línia, annexa a la carretera N-IIa a la zona urbanitzable de Puig d’en Roca. En 
ambdues ubicacions es requeriria una superfície d’aproximadament 2600 m2. 

- al límit del terme municipal de Riudellots de la Selva amb el terme de Vilobí d’Onyar, 
annexa a la reserva viària del TAV. Aquests tallers i cotxeres servirien els vehicles que 
realitzen el recorregut del tram Aeroport – Girona (tram 1.1) i tindrien una superfície 
màxima de 13400 m2. 

- al terme municipal de Campllong, al marge sud del traçat del tram 2.1. Aquests tallers i 
cotxeres servirien el recorregut del tram Riudellots de la Selva – Costa Brava (tram 2) i 
tindrien una superfície màxima de 15000 m2. 

- pel tram 4.1 Flaçà – Palafrugell, al terme municipal Corçà, a una parcel·la no ocupada 
existent en sòl industrial de 9000 m2 i propera al polígon de la Bordeta. 

- al terme municipal de Sant Julià de Ramis, en un espai que es troba entre el riu Ter i la 
carretera N-IIa. Tindria una superfície de 2500 m2 i serviria la línia Sant Julià de 
Ramis/Sarrià de Ter – Girona (tram 3.1). 

- al terme municipal de Porqueres, un una parcel·la de sòl industrial i 7700 m2 que es 
troba al nord del nucli de Mata. Serviria la línia Girona – Banyoles (tram 3.2). 

- al terme de Palafrugell, en un espai que el planejament urbanístic que es troba en 
redacció preveu precisament per a equipaments ferroviaris. Aquest tindria una superfície 
de 3500 m2 i serviria per aplegar tallers i cotxeres del tram 4.2 (Palamós – Palafrugell). 
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Les superfícies indicades varien en funció del nombre de vehicles de cada alternativa, essent els valors 
assenyalts valors màxims. En els pressupostos de les alternatives s’ha realitzat una valoració de la 
superfície d’aquestes instal·lacions, així com el cost de les expropiacions necessàries. 

 

 

13.  MATERIAL MÒBIL 

Per a la valoració de les alternatives a nivell d’estudi de viabilitat cal definir un vehicle tipus sense que 
sigui necessari triar-ne un model concret. Aquest ha de complir els condicionants geomètrics imposats 
per la secció tipus i ha de ser capaç de superar les exigències de traçat, així com disposar de la 
capacitat de viatgers suficient. 

Atenent aquests condicionants es determinen els següents paràmetres que defineixen el vehicle de 
tram-tren tipus: 

 

Amplada dels vehicles 2,40 m 

Ample de via: 1.435 mm 

Longitud dels vehicles: 25,0 m 

Alçada dels vehicles sobre el cap de carril: 3,25 m 

Preu per vehicle (IVA inclòs) 2.500.000 € 

Capacitat màxima 160 viatgers 

 

Convé comentar que per reduir l’espai de la plataforma, aquests vehicles són més estrets que els 
tramvies moderns de Catalunya (del Baix Llobregat i del Besòs), que tenen un ample de 2,65 m. No 
obstant, val a dir que l’amplada de 2,40 m es troba dins dels estàndards dels fabricants de vehicles 
tramviaris. 

 

14.  PRESSUPOSTOS 

L’obtenció dels pressupostos de construcció de la infraestructura s’ha realitzat mitjançant la 
consideració de macropreus. Aquests es detallen al document núm. 3 Pressupostos.  

A continuació es mostra una taula resum amb el cost total de cadascuna de les alternatives de traçat 
proposades, així com del material mòbil i les expropiacions: 

 

 

Alt. 
Pressupost 
d’Execució 
Material (€) 

Pressupost 
d’Execució per 
Contracte (€) 

Control de 
qualitat, 
amb IVA 

Material 
mòbil, amb 
IVA (€) 

Expropiacions 
(€) 

Pressupost per al 
Coneixement de 
l’Administració 

(M€) 

A-1 230.407.050 318.053.892 2.304.070 45.000.000 1.499.481 367 

A-2 565.281.280 780.314.279 5.652.813 62.500.000 6.390.891 855 

A-3 712.112.370 982.999.916 7.121.124 70.000.000 10.062.264 1.070 

A-4 628.880.019 868.105.978 6.288.800 67.500.000 8.627.247 951 

A-5 265.503.919 366.501.610 2.655.039 50.000.000 1.879.490 421 

A-6 426.376.493 588.570.111 4.263.765 62.500.000 3.466.417 659 

A-7 1.172.011.813 1.617.845.107 11.720.118 105.000.000 17.615.263 1.752 

A-8 1.050.838.754 1.450.577.816 10.508.388 87.500.000 14.887.578 1.563 

A-9 551.731.183 761.609.726 5.517.312 62.500.000 6.314.446 836 

A-10 562.706.309 776.759.789 5.627.063 30.000.000 10.814.038 823 

A-11 761.250.724 1.050.830.499 7.612.507 80.000.000 8.366.327 1.147 

A-12 1.332.884.387 1.839.913.608 13.328.844 117.500.000 19.191.814 1.990 

 

 

15.  ESTUDI COST-BENEFICI 

L’anàlisi cost - benefici tracta de determinar la rendibilitat que el conjunt dels operadors i usuaris 
obtenen com a conseqüència de la realització d’un projecte. Aquesta anàlisi proporciona resultats que 
permeten l’assignació de recursos públics escassos entre els diferents projectes. En conseqüència, un 
criteri fonamental que avalua l’anàlisi cost - benefici és l’eficiència del projecte tot i que, a diferència de 
les tècniques d’avaluació d’inversions privades, introduint criteris d’equitat i criteris medi ambientals. Els 
agents als quals s’analitza la rendibilitat del projecte són els usuaris i operadors de la inversió. Per tant, 
és necessari considerar els beneficis dels potencials usuaris i productors de la inversió i analitzar els 
costos derivats de la mateixa. 

La metodologia de l’anàlisi cost - benefici inclou costos i beneficis socials en termes del cost 
d’oportunitat. Per tant, es parteix d’una situació de referència en la que se suposa no es realitza cap 
inversió alternativa suposant que el projecte no resulti viable i que l’oferta dels altres models públics 
considerats es mantinguin constants (per no perjudicar a tercers usuaris).  
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Els costos del projecte són: 

� Inversió inicial realitzada en infrastructura (obtinguda del pressupost del projecte) 

� Costos de manteniment  

� Costos d’operació 

Per una altra part, els beneficis socials inclosos en l’avaluació del projecte de tramvia inclosos en 
l’anàlisi cost - benefici són: 

� Estalvi de temps 

� Estalvi pol·lució 

� Estalvi de combustible i lubricants 

� Estalvi de pneumàtics 

� Estalvi de peatges 

� Estalvi de multes 

� Estalvi de personal conducció 

� Estalvi de despeses de manteniment i reparació 

� Reducció accidents 

� Reducció soroll 

� Estalvi de despeses d’aparcament origen 

� Estalvi de despeses d’aparcament destinació 

� Estalvi d’amortització de vehicles 

� Estalvi de taxes 

� Estalvi d’assegurances 

� Estalvi de despeses d’estructura empresarial i altres 

Per tal de dur a terme les valoracions econòmiques dels costos, la DGPT va elaborar, amb la 
consultoria ALG, l’”Estudi dels costos socials i ambientals del transport a Catalunya” (2003).  Aquest 
estudi estableix una metodologia clara i homogènia per a poder ser utilitzada en la realització 
d’avaluacions socioeconòmiques a l’hora de planificar noves infrastructures. Posteriorment, la ATM va 
elaborar, amb la consultoria SENER, el document "Adaptació de l’estudi de costos socials i ambientals 
del Transport de la DGPT a la Regió Metropolitana de Barcelona" (2007), en la qual s’actualitzaven les 
valoracions de l’estudi anterior i s’adaptaven a la regió metropolitana de Barcelona. La metodologia 
indicada en aquests documents és la que s’ha implementat en el present estudi, amb les modificacions 
pertinents per adaptar-la al cas concret de les comarques gironines.  

A l’annex 6 es mostren els valors unitaris considerats en l’estudi i que permeten la valoració monetària 
dels conceptes anteriors, així com totes les hipòtesis realitzades. 

La síntesi de l’estudi cost - benefici es mostra a continuació per totes les alternatives de traçat: 

 

Alternativa VAN social (€) TIR social 

A-1 947.158.254 10,6% 

A-2 1.534.035.581 8,9% 

A-3 3.019.634.659 11,3% 

A-4 2.781.927.065 11,3% 

A-5 910.548.961 9,7% 

A-6 907.642.724 7,8% 

A-7 4.298.459.388 10,5% 

A-8 4.225.590.141 11,0% 

A-9 2.205.168.039 10,6% 

A-10 5.438.991.002 17,6% 

A-11 1.491.287.971 7,7% 

A-12 4.438.011.102 10,0% 

 

On per al càlcul del VAN social s’ha utilitzat una tassa de descompte igual a l’IPC i igual al 3% 

Totes les alternatives ofereixen TIRs molt superiors a l’IPC i per tant es poden considerar viables 
socialment. 

 

16.  PROPOSTES DE FINANÇAMENT 

Una part molt important de l’anàlisi de viabilitat consisteix en definir un pla de gestió i finançament del 
sistema. En aquest sentit, es planteja un finançament mixt, on participarien conjuntament el sector 
públic i el privat, amb repercussió pressupostaria en la mesura de la intervenció del sector públic. 
Aquesta intervenció s’ha de realitzar per fer viable el projecte i atraure inversors privats interessats en 
rebre la concessió. 

L’aportació al finançament per part de l’administració s’ha contemplat en dos aspectes: 
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- una subvenció tarifària igual a l’import que paguin els viatgers, de manera que la tarifa 
tècnica que ingressararia la societat seria el doble del preu del bitllet. 

- una subvenció a la inversió inicial, de forma que el capital social aportat i el deute 
bancari contragut per la societat concessionària pugui ser menor i en resulti una inversió 
prou rendible per atraure inversors. Per tant, aquesta subvenció pot arribar a no ser 
necessària en projectes clarament viables. 

Els paràmetres de finançament comuns a totes les alternatives han estat els següents: 

 

Aportació de Capital Social 20% de la inversió d'infraestructura i material mòbil sense IVA 

Comissió d'abertura crèdits 1,5% sobre el capital disposat 
Capital bancari disposat màxim 90% de la inversió d'infraestructura i material mòbil sense IVA 

Termini de concessió 40 anys 

Tipus d'interès bancari 5% (amortització lineal: cada any s'abonen els interessos del 
deute pendent) 

Tipus d'interès tresoreria 3%  

Actiu circulant 0% dels ingressos de l'any 

Passiu circulant 0% dels costos d'explotació de l'any 

IPC 3%  

Increment tarifari 3%  
 

S’ha considerat la renovació de tot el material mòbil cada 15 anys i que aquest es finançaria amb la 
mateixa proporció de capital social i capital bancari, però amb la diferència que el crèdit es disposaria a 
un termini de 10 anys. 

Amb aquestes premisses s’han realitzat els plans de negoci de totes les alternatives considerades, és a 
dir compte de resultats, balanç i pla de finançament de la societat que es faria càrrec de la construcció i 
explotació del sistema. Aquests han permès determinar la quantitat de capital bancari a disposar per 
garantir una tresoreria positiva en tots els anys de concessió i, en aquelles alternatives on aquest 
hagués de superar el màxim establert, s’ha considerat que la diferència fos aportada en forma de 
subvenció de l’administració a la inversió. 

A l’annex 8 es presenten els plans de negoci i també es determinen els fluxos d’accionistes privats i 
també la T.I.R. com a indicador que resumeix la rentabilitat de la inversió. Els resultats es resumeixen a 
continuació: 

 

 

 

 

 

Alternativa 
Subvenció a la inversió 

inicial (M€) 
TIR accionistes 

A-1 11,1 13,3% 

A-2 157,3 7,7% 

A-3 207,3 7,9% 

A-4 205,9 7,5% 

A-5 19,2 12,2% 

A-6 82,3 8,7% 

A-7 497,8 5,6% 

A-8 433,3 5,8% 

A-9 166,9 7,6% 

A-10 253,6 5,5% 

A-11 303,9 5,9% 

A-12 614,4 5,0% 

 

L’anàlisi dels resultats obtinguts es realitza en el marc de l’anàlisi multicriteri que es presenta a l’annex 
9. Per sintetitzar, podem tenir en compte que en projectes d’aquesta tipologia i amb aquests riscs un 
accionista privat considerarà interessant invertir amb TIRs superiors al 7,0% 

 

17.  ANÀLISI MULTICRITERI 

Per a valorar globalment les alternatives i decidir-ne la prioritat d’execució, s’han realitzat dos estudis 
d’alternatives amb anàlisi multicriteri (mètode AGRIP), que es detallen als fulls que acompanyen aquest 
annex i a continuació es resumeix.  

En el primer d’ells s’ha determinat quines línies de tramvia són les òptimes per tal de captar el màxim 
de demanda a l’àrea urbana de Girona (alternatives B-1 a B-5). L’alternativa guanyadora d’aquest 
primer estudi s’ha integrat a diverses alternatives de traçat en l’àmbit de l’anella de les Gavarres i s’ha 
realitzat així un segon anàlisi multicriteri que ha servit per obtenir les conclusions del present estudi de 
viabilitat a nivell intercomarcal (alternatives A-1 a A-12). 

Les conclusions de l’estudi d’alternatives a l’àrea urbana de Girona es resumeixen a la taula següent: 
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Indicador  B-1 B-2 B-3 B-5 

 Pes Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total 

Criteris bàsics                   

T.I.R. social 5,0 XX 10 XXX 15 XX 10 XX 10 

Subvenció infraest./VAN social 5,0 XXX 15 XX 10 XX 10 XX 10 

T.I.R. accionistes 5,0 XXX 15 XXX 15 XXX 15 XXX 15 

Criteris importants    89%  89%  78%  78% 

Concens territorial 3,0  XX  6 XX  6 XX   6 XX 6 

Impacte ambiental i 

paisatgístic 3,0 XXX 9 XXX 9 XXX 9 XXX 9 

Criteris complementaris           

Connexió amb altres modes 1,0 XXX  3  XXX 3 XXX  3  XXX 3 

Població coberta mínima a 

l’escenari de 2026 1,0 X 1 XX 2 XXX 3 XX 2 

  Total  59  60  56  55 

  Valor 86% 87% 81% 80% 

 

- Les alternatives B-1 i B-2 obtenen les puntuacions més altes. En totes dues es 
consideren dues línies de tramvia ortogonals que segueixen les direccions nord-sud per 
la traça actual del ferrocarril i est-oest per l’avinguda de Països Catalans de Salt i fins al 
campus de Montilivi.  

- La diferència entre ambdues alternatives guanyadores recau en que la B-2 perllonga la 
línia nord-sud per la carretera de Santa Coloma de Farners fins arribar al nou sector 
urbanitzat del Perelló i Can Pere Màrtir de Vilablareix. Per aquest motiu aquesta 
alternativa cobreix més població, fet pel qual obté un punt més que la B-1 en l’anàlisi 
multicriteri. 

- Es consideraran les línies a l’àrea urbana de Girona que es representen en l’alternativa 
B-2 en l’anàlisi d’alternatives del conjunt de l’àmbit. 

Pel que fa a les alternatives intercomarcals, és a dir al conjunt de l’àmbit d’estudi, s’obté que les 
alternatives A-11 i A-12 no superen la valoració mínima del 50% en els criteris considerats bàsics i per 
tant s’han descartat immediatament. El resultat de les alternatives restants es detalla a continuació: 

 

Indicador  A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 

 Pes Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total 

Criteris bàsics                       

T.I.R. social 5,0 XXX 15 XX 10 XXX 15 XXX 15 XX 10 

Subvenció infraest./VAN social 5,0 XXX 15 XX 10 XX 10 XX 10 XXX 15 

T.I.R. accionistes 5,0 XXX 15 XX 10 XX 10 XX 10 XXX 15 

Criteris importants    100%  67%  78%  78%  89% 

Concens territorial 3,0 XXX 9 XXX 9 XXX 9 X 3 XXX 9 

Impacte ambiental i 

paisatgístic 3,0 XXX 9 XX 6 XX 6 X 3 XXX 9 

Criteris complementaris             

Connexió amb altres modes 1,0 XX 2 XX 2 XXX 3 XXX 3 XX 2 

Equilibri territorial 1,0 XX 2 X 1 X 1 X 1 XX 2 

  Total  67  48  54  45  62 

  Valor  97% 70% 78% 65% 90% 

Indicador  A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 

 Pes Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total 

Criteris bàsics                       

T.I.R. social 5,0 X 5 XXX 15 XXX 15 XXX 15 XXX 15 

Subvenció infraest./VAN social 5,0 XX 10 X 5 X 5 XX 10 X 5 

T.I.R. accionistes 5,0 XX 10 X 5 X 5 XXX 15 X 5 

Criteris importants    56%  56%  56%  78%  56% 

Concens territorial 3,0 XX 6 X 3 XX 6 XX 6 X 3 

Impacte ambiental i 

paisatgístic 3,0 XXX 9 X 3 XX 6 XX 6 X 3 

Criteris complementaris             

Connexió amb altres modes 1,0 XX 2 XXX 3 XXX 3 XX 2 XX 2 

Equilibri territorial 1,0 XX 2 XXX 3 XXX 3 X 1 X 1 

  Total  44  37  43  50  34 

  Valor  64% 54% 62% 72% 49% 
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figura 5. Resultat de l’anàlisi multicriteri de les alternatives 

 

L’alternativa 10, tot i que superava la puntuació mínima segons els criteris bàsics, obté una valoració 
final inferior al 50%, fet pel qual es considerarà també una alternativa inviable. 

Les conclusions de l’anàlisi són: 

- L’alternativa més viable és la A-1, és a dir,  la que considera els trams Flaçà - Girona – 
Aeroport, Girona – Salt i Girona – el Perelló fet totalment previsible atès que és on es 
concentra la major part de població i on l’estudi de mobilitat preveu més demanda.  

- La prioritat d’estudi i execució dels trams estudiats és: 

1a fase) Girona – Salt, Girona – el Perelló i Flaçà - Girona – Aeroport 

2a fase) Girona – Sarrià de Ter - Sant Julià de Ramis 

3a fase) Riudellots de la Selva – Sant Feliu de Guíxols – Palamós 

- La inclusió del tram Girona – Banyoles fa disminuir el benefici social i la rendibilitat de la 
inversió. Per tant creiem que amb aquest estudi no queda suficientment justificada la 
seva viabilitat. 

- Per realitzar l’itinerari Girona – Costa Brava, el contorn de les Gavarres pel nord és 
menys viable que pel sud  

- La viabilitat de realitzar una línia al voltant de tota l’anella de les Gavarres resta 
condicionada al tram Palamós – Palafrugell, degut a que no s’hi ha trobat un traçat que 
satisfaci els requeriments d’impacte ambiental i de concens territorial. 

Als plànols 7 Síntesi es mostra el resum de la valoració de cada alternativa, amb els seus principals 
indicadors. 
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 ANNEX 9: ANÀLISI MULTICRITERI 

 ANNEX 10: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

 1 ÍNDEX I SITUACIÓ 

 2 PLANTA DE CONJUNT 

 3 PLANTA D’ALTERNATIVES A L’ÀREA URBANA DE GIRONA 

 4 MOBILITAT 

  4A Àmbit d’estudi, sistemes urbans i municipis 

  4B Població 

  4C Mobilitat obligada a l’àmbit d’estudi 

  4D Mobilitat obligada al sistema Girona centre 

  4E  Anàlisi de temps de recorregut 

  4F  Cobertura territorial en el conjunt 

  4G Alternatives i cobertura al sistema urbà Girona Centre 

  4H Anàlisi de la demanda per trams 

 5 PLANTA DE TRAÇAT  

 6 IMPACTE AMBIENTAL 

  6A Plànol general d’avaluació 

  6B Espais protegits i connectors 

  6C Usos del sòl i connectors 

 7 SÍNTESI 

 

DOCUMENT NÚM. 3: PRESSUPOSTOS 

 ALTERNATIVES DE L’ÀREA URBANA DE GIRONA 

  Amidaments 

  Quadre de preus  

  Pressupostos de les alternatives 

 ALTERNATIVES DEL CONJUNT 

  Amidaments 

  Quadre de preus  

  Pressupostos de les alternatives 

  

 

20.  CONCLUSIONS 

 

S’ha presentat un estudi de viabilitat d’un tram-tren intercomarcal basat en el traçat d’alternatives a 
escala 1:25.000, un estudi de la mobilitat amb avaluació de la demanda, un estudi cost-benefici i una 
proposta de finançament de totes les alternatives.  

Entre els mesos de febrer i octubre de 2008 s’han mantingut converses amb els ajuntaments i consells 
comarcals afectats per tal de consensuar les alternatives de traçat. Tot i que la immensa majoria 
aprova el projecte, alguns ajuntaments van mostrar el rebuig total als traçats tècnicament viables, fet 
que s’ha tingut en compte negativament en la valoració de les alternatives. 

Paral·lelament i durant els mesos d’abril i maig de 2008 s’ha realitzat una campanya d’enquestes 
telefòniques per tal de determinar la demanda del nou sistema de transport. 

Amb aquests elements, s’ha efectuat un anàlisi multicriteri que ha determinat que hi ha signes 
manifestos de viabilitat en els traçats Aeroport – Girona,  Salt – Girona, el Perelló – Girona, Sant Julià 
de Ramis - Sarrià de Ter – Girona i Aeroport – Cassà de la Selva - Palamós. 

Aquest estudi està en disposició de ser presentat a la Generalitat de Catalunya que, en virtut de la llei 
4/2006, ferroviària, té competències exclusives per construir infraestructures ferroviàries i de tramvia a 
Catalunya, per tal que, si ho creu convenient, emprengui els tràmits oportuns per iniciar els estudis més 
detallats exigits per aquesta llei. 

Barcelona, novembre de 2008 

L’autor del projecte 
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- PLÀNOLS DE SÍNTESI D’ALTERNATIVES DEL CONJUNT 
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