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0. Introducció i objecte
0.1. Delimitació administrativa de l’àmbit d’estudi
L’àmbit administratiu al qual es circumscriu el present estudi és el municipi de Castell-Platja
d’Aro, de la comarca del Baix Empordà.
Aquest estudi forma part de l’Agenda 21 d’aquest municipi.

0.2. Marc legislatiu i antecedents
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, desplega un conjunt d’instruments de
planificació de la mobilitat aplicables a diferents escales geogràfiques. L’àmbit local li
correspon l’elaboració dels plans de mobilitat urbana (PMU).
Actualment la Secretaria de Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques està treballant en la redacció del Pla director de mobilitat de les comarques
gironines, que a hores d’ara es troba en fase d’al·legacions i properament s’aprovarà
definitivament. Els criteris i orientacions que s’hi estableixin marcaran i pautaran el futur
PMU de Castell-Platja d’Aro.
Ara bé, en aquest context i en el marc de l’Agenda 21 del municipi, neix el document que
ens ocupa: Directrius per millorar la mobilitat urbana i el foment del transport públic a
Castell-Platja d’Aro, que pretén assentar les bases per un futur pla de mobilitat urbana.
Les Directrius nacionals de mobilitat (aprovades pel Decret 362/2006) actuen com a marc
orientador per a l’aplicació dels objectius de mobilitat mitjançant l’establiment
d’orientacions, criteris, objectius temporals, propostes operatives i indicadors.

Així mateix, aquest document s’elabora amb el coneixement d’altres plans i programes
relatius a la mobilitat local, com són el Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya
(PITC), el Pla Estratègic de la Bicicleta a Catalunya i el Pla director territorial de l’Empordà.
El Pla d’Infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026 preveu, d’una banda, el
desdoblament de l’anomenada Anella de les Gavarres, que la comprenen les carreteres C-65,
C-31 i C-66 i, d’altra banda, la possibilitat d’un tramvia intercomarcal entorn de les Gavarres.
El Pla director de l’Empordà (2006) apunta la necessitat de reforçar la C-31, atès que actua
com a ronda pel sistema urbà format per Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Platja
d’Aro, Calonge i Palamós.
El Pla Estratègic de la bicicleta (2008-2012) té com a objectiu fomentar l’ús d’aquest mitjà
de transport, com per exemple potenciant les vies verdes, com la Ruta de Carrilet que
transcorre per Castell-Platja d’Aro.
Cal tenir present que l’Ajuntament està en procés de redacció del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM). En el marc d’aquest planejament urbanístic, la Mobilitat
també hi és tractada a través de l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. Per a
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l’elaboració del document que ens ocupa han estat consultats aquests estudis previs,
realitzats per l’empresa lavola.

0.3. Objectius
L’objectiu d’aquest document és aplicar al municipi de Castell-Platja d’Aro els propòsits de la
Llei de mobilitat (9/2003). Es tracta de millorar l’accessibilitat i minimitzar els impactes
negatius del transport, vetllant pel compliment d’aquests principis:
a) Configurar un model de transport més eficient per a millorar la competitivitat del
sistema productiu.
b) Augmentar la integració social tot aportant una accessibilitat més universal.
c) Incrementar qualitat de vida dels ciutadans.
d) No comprometre les condicions de salut dels ciutadans.
e) Aportar més seguretat en els desplaçaments.
f)

Establir unes pautes de mobilitat més sostenibles, incidint especialment en el
transport públic.

0.4. Estructura del document
El document s’estructura en dos capítols, a banda de l’introductori, i un annex.
El primer capítol és un diagnòstic del sistema de mobilitat actual en base els quatre tipus de
mobilitat: mobilitat en vehicle privat, mobilitat a peu, mobilitat en bicicleta i oferta de
transport públic.
Al segon capítol es recullen un seguit de propostes de millora de cadascun dels sistemes de
mobilitat, en base les problemàtiques o mancances detectades al punt anterior.
I finalment, l’Annex recull el document realitzat per lavola que és un anàlisi bastant
aprofundit de la situació actual de la mobilitat a Castell-Platja d’Aro. Aquests estudis previs,
realitzats en el marc del POUM, han servit de base per la confecció de la diagnosi d’aquest
document i s’han complementat amb observacions directes i converses mantingudes amb
tècnics i regidors del consistori.
Val a dir que els aspectes que aquí s’apuntaran (tant pel que fa a l’anàlisi de la situació
actual com la proposta) es tracten també de manera sintètica i supramunicipal (Castell-Platja
d’Aro i Santa Cristina d’Aro), al Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) de l’Agenda 21.
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1. Diagnosi del sistema de mobilitat actual
A continuació es presenta una diagnosi del sistema de mobilitat actual en base als quatre
tipus de mobilitat: mobilitat en vehicle privat, mobilitat a peu, mobilitat en bicicleta i oferta
de transport públic.
Com s’ha comentat anteriorment, les observacions en clau de diagnosi que aquí es
presenten s’han obtingut a partir de la consulta de l’anàlisi de la mobilitat feta per lavola, a
partir de l’observació directa del territori, i a partir de converses mantingudes amb membres
de l’Ajuntament.

1.1. Mobilitat en vehicle privat
Mobilitat supramunicipal
 Circulació intensa dins el municipi: gran dependència envers el vehicle privat a causa de
la dispersió del teixit urbà, la comoditat dels desplaçaments i el pol d’atracció que són les
platges del municipi i la zona comercial de Platja d’Aro, suposen una gran dependència
envers el vehicle privat.
 La carretera C-31 és el principal eix viari i permet la connexió amb la N-II i l’AP-7. Hi ha
una xarxa important de carreteres comarcals i locals que comuniquen els diferents nuclis, i
els municipis veïns. Tanmateix la vialitat és diferent a cada zona atenent la tipologia de nucli
(Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró), de si són urbanitzacions o vials de connexió.
 Les vies del terme municipal, de Castell-Platja d’Aro, en què s’hi ha produït major nombre
d’accidents durant el període 2000-2008 són la C-31, C-253 i la GI-662. En concret, a la GI662 després de la rotonda en sentit Platja d’Aro, és on es registren major nombre
d’accidents (dades de la Direcció General de Trànsit i Memòria Descriptiva del PALS).

Mobilitat interna
Castell d’Aro
 Els sentits de circulació estan regulats en alguns carrers del casc antic, tot i que la seva
estretor dificulta el gir dels vehicles en determinades cruïlles. A l’eixample sud del poble, els
sentits de circulació estan degudament regulats.
 S’han instal·lat reductors de velocitat de vehicles, com esquenes d’ase i passos de
vianants elevats, a la GI-662 i GI-6621. Tanmateix, la configuració de l’espai de l’eixample
sud del nucli fomenta la velocitat dels vehicles.
 A l’avinguda de la Platja, la rotonda no circular que distribueix el trànsit a s’Agaró, Platja
d’Aro i nucli antic és un tram conflictiu amb relació a la velocitat que agafen els vehicles en
fer el giratori.
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 No es detecten mancances d’aparcament al nucli, i la majoria d’ells, a banda dels que es
troben en propietat privada, es troben a la via pública, sobretot a la banda est de la carretera
GI-662, en sentit Platja d’Aro.

Platja d’Aro
 Progressivament s’ha anat convertint el màxim de carrers possibles en sentit únic per tal
d’aconseguir estacionament i disminuir els punts de conflicte a les cruïlles. També la
col·locació de giratoris ha contribuït a disminuir la problemàtica a les cruïlles. Aquests
canvis han disposat d’exposició pública i no sempre han rebut el suport dels veïns.
 S’han eliminat els semàfors perquè causaven retencions (només se n’ha deixat un amb
polsador) i d’aquesta manera s’han reduït les cues.
 S’han col·locat cartells en diferents punts d’entrada al nucli que indiquen alternatives per
alliberar de trànsit el centre.
 Congestió del centre per l’anomenat “efecte tafaner”. Des de l’Ajuntament han comprovat
que sovint hi ha vehicles que circulen pel carrer principal només per fer el volt, sense
intenció de parar-se.
 Hi ha un reduït trànsit de camions atès que no hi ha grans superfícies comercials al centre
que així ho requereixin. La majoria circulen per la variant (C-31) i tan sols hi ha camions
grans puntualment al McDonalds i a l’Opencor.
 Com elements reductors de velocitat, a banda dels carrers amb calçada única, s’hi troben
passos de vianants sobreelevats –sobretot al carrer Onze de Setembre- i voreres contínues i
esquenes d’ase (segons informació de l’Ajuntament, 95 elements d’aquestes
característiques).
 Els carrers “culs de sac” perpendiculars al passeig marítim representen una problemàtica
en termes de seguretat. Anys enrere aquests carrers tenien un giratori, fins que amb la
construcció del passeig es van convertir en culs de sac. Tot i les prohibicions, els turismes
s’hi aparquen, aspecte que dificulta l’accés dels vehicles d’emergència en cas de produir-se
algun incident en els edificis i hotels de primera línia de mar.
 Alguns carrers del centre (entre l’avinguda de s’Agaró i el passeig marítim) són molt
estrets i, si hi ha una filera de cotxes aparcats, és difícil l’entrada al garatge d’alguns
edificis. En alguns casos s’ha creat la figura del “contragual” però es perden aparcaments.
 Amb relació els estacionaments, hi ha diferents tipologies:
- Zona blava en alguns carrers del centre
- Pàrquing municipal de pagament a la Plaça Europa
- Pàrquing municipal gratuït a la Plaça del Mercat, la Plaça Sardana i els Estanys, i
altres
- Aparcament en via pública
 S’estima que hi ha un excedent de 17.000 places d’aparcament, fins i tot en època estival
(veure annex, 2.6.8.2 dels Estudis previs per l’Avanç del POUM (Balanç de l’oferta i la
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demanda) i posant en relació l’oferta i la demanda de places de pàrquing. El problema és de
concentració: tothom vol aparcar prop de les zones comercials i turístiques.
 Es localitzen estacionaments per a minusvàlids i zones de càrrega i descàrrega als carrers
comercials (de 8 a 20h laborables i festius per la tipologia d’establiments i amb disc horari).
 Els autobusos discrecionals que porten i recullen els turistes no disposen d’un espai
reservat d’aparcament, motiu pel qual sovint es causen dificultats circulatòries al centre.
 No hi ha aparcament per
l’estacionament de vehicles.

autocaravanes,

i

sovint

ocupen

espais

destinats

a

 Es produeixen problemes d’estacionament en moments puntuals, com durant el carnaval.
 Segons dades de la Policia Local, la via més conflictiva de Platja d’Aro és l’avinguda del
Cavall Bernat i s’Agaró amb 23 i 30 accidents, respectivament de gener a setembre de 2009.

s’Agaró
 A s’Agaró es compta amb calçades d’amplada superior als 4 metres, i un seguit de
giratoris que distribueixen el trànsit. S’han instal·lat nombrosos elements pacificadors com
esquenes d’ase i alguna senyalització de prohibit circular a més de 30 km/h.
 La circulació del trànsit es regula a partir d’alguns sentit únics però majoritàriament amb
dobles sentits.
 No hi ha ordenació d’aparcaments, excepte per accedir a les platges, on són de
pagament.

Urbanitzacions
 Els carrers de les urbanitzacions generalment no presenten senyalització de carrils,
direccions o aparcaments. En alguns punts s’han col·locat elements reductors de velocitat i
senyalització, tot i que no es respecten els senyals de zona residencial, com ara el col·locat
a la zona del Cim d’Aro.

1.2. Mobilitat a peu
 La configuració de la vialitat urbana amb incidència sobre els vianants, també varia en
funció de si es tracta de nuclis urbans (Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró), vies
interurbanes, o urbanitzacions.
 L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro va aprovar l’any 2001 el Pla d’accessibilitat per a la
supressió de barreres arquitectòniques en els àmbit de la via pública i l’edificació al
municipi. Des de llavors, s’ha estat treballant en l’adequació de diferents punts de la via
pública i dels edificis municipals. L’any 2004 es va realitzar una revisió i actualització de
l’estat de les actuacions.
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 Al municipi hi ha una important xarxa de senders de gran, mitjà i petit recorregut i rutes
cicloturístiques (promocionades pel Consell Comarcal del Baix Empordà) que es corresponen
amb itineraris d’iniciatives locals i amb camins de ronda. Segons s’ha pogut observar, no
sempre tenen continuïtat o s’enllacen unes amb les altres.

A Castell d’Aro
 Els carrers del casc antic són de calçada de plataforma única i en alguns punts s’hi
localitzen escales.
 Al voltant del casc antic hi ha carrers amb segregació calçada/vorera, amb voreres
estretes i de fort pendent. A la zona d’eixample, al sud de l’avinguda de la Platja i a la zona
industrial, la secció de les voreres ja és més ample i amb pendent reduït.
 En general, les cruïlles no estan dotades de passos de vianants, excepte a la zona
industrial i a la GI-662.
 Es localitzen passos de vianants sobreelevats a la GI-662 i GI-6621 i a l’avinguda de la
Llum, a l’eixample sud. Caldrien elements pacificadors a carrers de l’eixample sud ja que la
configuració de l’espai fomenta la velocitat dels vehicles.
 No hi ha possibilitat de connexió a peu amb el nucli de Platja d’Aro.

Platja d’Aro
 Bon disseny i bones condicions de seguretat als carrers amb calçada única amb tipologies
diferents: prioritat invertida i limitació de 20-30 km/h, ús exclusiu per vianants, sense
limitació de velocitat, amb vorera semi-franquejables i canvi de textura i color de la calçada.
 En general, males condicions per als vianants als carrers amb segregació calçada/vorera,
excepte a l’Avinguda de s’Agaró i l’Avinguda de Castell d’Aro, on les voreres són amples. Al
nord del nucli, fort pendent, voreres estretes i amb obstacles. A la part entre l’Avinguda de
s’Agaró i el passeig marítim, poc pendent però voreres estretes i també amb obstacles
(arbres).
 Bones condicions de permeabilitat a l’avinguda de Castell d’Aro i l’avinguda de s’Agaró
amb nombrosos passos de vianants i passos subterranis (a l’avinguda de Castell d’Aro).
 Com elements reductors de velocitat es troben passos de vianants sobreelevats –sobretot
al carrer Onze de Setembre- i voreres contínues.

s’Agaró
 Majoritàriament es tracta carrers amb segregació calçada/vorera. L’espai destinat als
vianants és generalment de bona qualitat, amb voreres d’amplada lliure sempre superior a
90 cm, paviment en bon estat i pendent lleuger. Atès l’amplada dels carrers, s’han instal·lat
nombrosos elements pacificadors com esquenes d’ase.
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Vies principals de connexió
 GI-666 – Carrer Tramuntana. El tram més proper a s’Agaró és de morfologia urbana i té
condicions òptimes per als vianants, tot i que en sentit nord, es transforma amb una via
interurbana.
 GI-662 – Avinguda de la Platja – Avinguda de Castell d’Aro. En els trams que aquesta
carretera travessa l’espai edificat de Castell d’Aro i Platja d’Aro, la carretera esdevé carrer
amb voreres, hi ha passos de vianants i elements reductors de velocitat. A Castell d’Aro és
com una travessera urbana en general amb comoditat pels vianants i a Platja d’Aro disposa
d’una secció totalment urbana que no necessita elements reductors, amb voreres amples i
passos de vianants adaptats. A través d’aquesta via no és possible la connexió entre Castell
d’Aro i Platja d’Aro amb mitjans no motoritzats.
 Avinguda de s’Agaró – Avinguda de Cavall Bernat. Via íntegrament urbana de Calonge a
Sant Feliu de Guíxols, passant per Platja d’Aro i s’Agaró.
Fins al carrer Punta prima adopta voreres amples i de passos de vianants molt seguits.
Tanmateix, el model de gual que predominant, tant en aquesta via com a la majoria de
carrers del municipi, no compleix els criteris del Codi d’accessibilitat amb una amplada lliure
d’1,20m i un pendent transversal màxim del 2%.
A Partir del carrer Punta prima té un caràcter més interurbà i genera més velocitat i
disminueixen els passos de vianants i només hi ha una vorera, però que és transitable.
 GI-665 – Carretera de circumval·lació. És accessible per als vianants només en el tram
comprès entre la C-253 i el carrer Viladesau.

Urbanitzacions
 En general, espai poc adient per la mobilitat a peu: voreres estretes, sense passos de
vianants, forts pendents i excessiva velocitat dels vehicles per l’aparença de via interurbana.

1.3. Mobilitat en bicicleta
 La via verda Ruta del Carrilet de Girona a Sant Feliu de Guíxols transcorre per Castell
d’Aro. Al sud del poble es bifurca i, d’una banda, la via verda té continuïtat cap a Sant Feliu
de Guíxols, mentre que un altre camí es perllonga cap a Platja d’Aro, seguint el curs del
Ridaura fins a l’avinguda Onze de Setembre i el passeig marítim. A l’avinguda Onze de
setembre es transforma en vorera bici fins a la plaça d’en Martí Bas. A partir d’aquest punt la
continuïtat cap a Calonge només és possible per l’avinguda del Cavall Bernat, tot i que la
intensitat del trànsit i la velocitat dels vehicles posen en perill la circulació dels ciclistes.
 No és possible la connexió vora mar entre Platja d’Aro i Calonge perquè l’orografia i les
zones construïdes ho impedeixen. No obstant, segons ha informat l’Ajuntament de CastellPlatja d’Aro, s’està redactant un projecte per enllaçar Sant Feliu de Guíxols amb Calonge,
passant per Platja d’Aro.
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 Val a dir que aquest carril bici de l’avinguda Onze de setembre no sempre és respectat
pels vehicles, ja que s’hi aparquen al damunt.
 Es considera que no hi ha prous aparcaments de bicicletes.
 En plena temporada d’estiu hi ha el conflicte de convivència entre vianants i ciclistes al
passeig marítim. Segons l’ordenança municipal (article 47) no hi està permesa la circulació
de bicicletes, però el carril que voreja el riu Ridaura hi arriba.
 La mobilitat en bicicleta a les urbanitzacions i a les vies de connexió és dificultosa ja que,
o bé hi ha un fort pendent, o bé la velocitat dels vehicles que hi circulen posa en perill la
seguretat dels ciclistes.
 Des del Consell Comarcal del Baix Empordà s’ha impulsat una sèrie de rutes
cicloturístiques que es concentren sobretot a la zona interior de Castell d’Aro i no a Platja
d’Aro i s’Agaró.

1.4. Mobilitat en transport col·lectiu
 El municipi no disposa de transport ferroviari.
 L’autobús és el mitjà de transport col·lectiu que s’ofereix mitjançant diverses línies de
caràcter urbà, semiurbà i interurbanes, que estan gestionades per l’empresa Sarfa.
 Hi ha dues línies urbanes que connecten els tres nuclis (Castell d’Aro, Platja d’Aro i
s’Agaró) i donen servei als tres càmpings durant l’època d’estiu (Càmping Valldaro, Càmping
Riembau i Càmping Castell d’Aro), es calcula una freqüència de passada als dies feiners cada
30 minuts.
 Les línies interurbanes permeten la connexió amb els municipis veïns i principals pols
atractors, com Sant Feliu de Guíxols, Girona i Palamós.
 L’oferta d’horaris és bona, però el grau d’utilització és baix atès la comoditat de les
persones d’utilitzar el seu vehicle propi, o bé pel desconeixement de l’oferta disponible. La
comprensió i interpretació dels horaris no sempre és fàcil, especialment pels col·lectius que
més l’utilitzen, que són gent gran i immigrants.
 Platja d’Aro compta amb estació d’autobusos a la zona dels Estanys. La resta de parades
dels autobusos són marquesines o parades simples, on majoritàriament hi ha bancs pels
usuaris, però no sempre. A les urbanitzacions no hi arriba l’autobús.
 El transport escolar és gestionat des del Consell Comarcal del Baix Empordà i no té
parada a les urbanitzacions.
 Els costos del transport per activitats organitzades per l’Ajuntament (futbol, bàsquet, gent
gran) va a càrrec del consistori, però poca gent l’utilitza.
 Hi ha 20 llicències donades de taxis, amb dues parades a Platja d’Aro i una parada a
s’Agaró. Durant els mesos d’estiu, els taxis realitzen molts viatges, tot i que durant l’hivern
no massa.
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2. Propostes per una mobilitat local més sostenible i segura
Al capítol anterior s’ha fet un diagnòstic dels punts febles i forts que presenta la mobilitat al
municipi de Castell-Platja d’Aro. En aquest capítol es procedeix a apuntar les propostes de
millora per cada tipus de mobilitat.

2.1. Propostes sobre la mobilitat en vehicles a motor
Instal·lació d’elements pacificadors
Tot i que l’Ajuntament ja ha fet nombroses actuacions en aquest sentit, hi ha diverses zones
urbanes del municipi en què els vehicles circulen amb excessiva velocitat. És el cas, per
exemple, de l’eixample sud del nucli de Castell d’Aro a on es fan necessaris els elements
pacificadors.
El giratori no circular de Castell d’Aro també presenta problemes de velocitat atès la seva
morfologia. Un ressalt en el tram recte podria disminuir la velocitat dels vehicles.
En alguns carrers seria interessant la ubicació de senyalització de zona 30 per possibilitar la
convivència entre vehicles, ciclistes i vianants. La zona entre l’avinguda s’Agaró i el passeig
marítim requereix aquesta mesura.
Ampliació de voreres als carrers “culs de sac” perpendiculars al passeig marítim
La problemàtica que suposen el seguit de carrers sense sortida que desemboquen al passeig
marítim es pot resoldre, com s’ha fet ja en alguns trams, mitjançant l’ampliació de les
voreres per evitar l’estacionament inapropiat de vehicles i deixar lliure només l’accés als
pàrquings privats dels edificis. És una mesura que representa un important cost econòmic
però que pot estalviar ensurts en cas de produir-se qualsevol situació d’emergència als
edificis del front marítim.
Ampliació dels garatges particulars per millorar l’accés
En alguns carrers estrets de Platja d’Aro, l’aparcament de vehicles a la via pública dificulta
l’accés als garatges particulars. Atès que aquest aspecte no està regulat, l’Ajuntament podria
incloure a l’Ordenança municipal de circulació vigent, l’obligarioritat del propietari a ampliar
el seu garatge o a pagar la figura del contragual (que consisteix en deixar lliure de vehicles
la vorera oposada al garatge).
Adequació d’una àrea per l’aparcament de camions, autobusos discrecionals i
autocaravanes
Platja d’Aro rep un important flux d’autobusos discrecionals i autocaravanes, que en
determinats moments provoquen un col·lapse de la circulació. Es fa necessari l’adequació
d’un espai, una mica allunyat del centre, municipal o privat, que es pugui adequar per
l’estacionament d’aquest tipus de vehicles.
En el cas dels autobusos, els hotels que reben els turistes podrien adequar minibusos o
furgonetes llançadores per traslladar els turistes fins els seus allotjaments.
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En el cas de les autocaravanes, es podria adequar la zona amb uns serveis mínims, i limitar
l’estada a 24 o 48 hores, en funció de com es consideri oportú.
Promoció del cotxe compartit (carpooling)
Per reduir la despesa econòmica i d’emissions de CO2 a l’atmosfera, que representa utilitzar
diàriament el cotxe privat, hi ha la possibilitat de compartir el vehicle amb altres persones
que facin el mateix recorregut.
Per aquest motiu, seria interessant que l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro estudiés la
possibilitat d’oferir un servei, des del seu web municipal, on la gent pogués afegir les seves
ofertes i demandes.

2.2. Propostes sobre la mobilitat a peu i la seguretat dels vianants
Ampliació de l’espai urbà dedicat als vianants mitjançant l’ampliació de voreres i la
senyalització de zones 30
A Platja d’Aro i a Castell d’Aro es localitzen zones de voreres molt estretes (algunes fan 40
cm d’amplada). És fa difícil la circulació per les voreres i accedir als domicilis en el cas que
s’hi aparquin cotxes.
L’assignació de zones 30, com per exemple dins el nucli de Castell d’Aro, en determinats
trams de s’Agaró i a la zona compresa entre l’avinguda s’Agaró i el passeig marítim,
permetrien la convivència entre vehicles, ciclistes i vianants.
Instal·lació de plataformes i passos de vianants elevats
A la zona de l’eixample sud, la configuració de l’espai fomenta la velocitat dels vehicles i fa
vulnerable la circulació dels vianants. La instal·lació de plataformes o passos de vianants
elevats contribuiria a reduir la velocitat dels vehicles i a millorar la visibilitat dels vianants.
Millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Cal seguir treballant en l’adequació de l’accessibilitat als edificis municipals i carrers del
municipi, aplicant els criteris i condicionants ja diagnosticats al Pla d’accessibilitat per a la
supressió de barreres arquitectòniques en els àmbit de la via pública i l’edificació al
municipi.
Creació de camins escolars i itineraris segurs per als escolars
La creació de camins escolars afavoreix l’accés segur i agradable d’anada i tornada de
l’escola, i permet que la mainada els pugui fer sols a partir d’una certa edat, o bé
acompanyats dels seus familiars. Aquesta actuació podria ser vàlida per accedir al CEIP Els
Estanys i CEIP Fanals a Platja d’Aro, i al CEIP Vall d’Aro i l’IES Ridaura a Castell d’Aro. Aquesta
actuació hauria de comportar el treball conjunt entre l’Ajuntament, els centres escolars i les
AMPA.
Implantació del “bus a peu” a les Escoles
Una alternativa o complementarietat als camins escolars és la creació del bus a peu, que
consisteix en establir uns recorreguts dissenyats per les pròpies escoles en funció de les
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seves necessitats. En els horaris d’anada i tornada del col·legi, uns pares voluntaris recullen
els alumnes en punts prèviament determinats i indicats amb una senyalització específica, on
els nens i les nenes s’esperen per tal d’anar junts i a peu fins a l’escola.
Procurar la continuïtat entre les zones urbanes i la xarxa de senders existent
És important que les xarxes de vianants urbanes i rurals estiguin unides i entrelligades. Cal
adequació i senyalització de les connexions (carrers, camins de ronda, i rutes a l’interior).
Vetllar per la correcta implantació del camí ral entre Castell d’Aro i Platja d’Aro
L’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques
han pactat recentment la recuperació del camí ral que uneix Castell d’Aro i Platja d’Aro,
aprofitant les obres de desdoblament de la C-31.
La recuperació del camí implicarà la construcció de dos túnels sota els accessos de la
carretera i satisfarà una reivindicació veïnal de fa 18 anys.
Millora de la seguretat dels vianants en vies interurbanes
Les vies que uneixen nuclis de població i que no són pròpiament urbanes presenten
mancances pel que fa a la seguretat dels vianants. Cal senyalitzar adequadament aquestes
zones, com per exemple l’avinguda de s’Agaró entre Platja d’Aro i s’Agaró, i l’avinguda del
Cavall Bernat en sentit Calonge.

2.3. Propostes sobre la mobilitat en bicicleta
Donar continuïtat al carril bici de Platja d’Aro cap a Calonge
Platja d’Aro disposa d’un itinerari ciclable en un primer tram a través d’un camí que voreja el
riu Ridaura i que, posteriorment, es transforma en un carril bici a la vorera del carrer Onze
de setembre i que finalitza a la plaça d’en Martí Bas sense continuïtat segregada. La
continuïtat per l’avinguda del Cavall Bernat no és prou segura pels ciclistes.
Es fa necessari donar continuïtat a aquest ramal en sentit Calonge, amb la possibilitat de
connectar-lo amb la via verda que uneix Palamós i Palafrugell. El Consorci de les Vies Verdes
de Girona, està treballant en aquest projecte, tot i que encara no s’ha avançat cap possible
itinerari. Les possibilitats passen per adequar la carretera C-253 o reordenar la circulació i
regular els passos pels hotels i càmpings a primera línia de mar.
D’altra banda, atès que s’Agaró i Platja d’Aro no disposen d’una connexió, cal buscar un
sistema de connexió alternatiu a l’Avinguda s’Agaró, considerant la possibilitat d’un pas
llevadís per sobre el riu Ridaura.
Segons ha informat l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, es troba en fase de redacció un
projecte per enllaçar Sant Feliu de Guíxols i Calonge, passat per Platja d’Aro.
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Donar continuïtat a Platja d’Aro i s’Agaró fins a les rutes cicloturístiques
El nucli de Castell d’Aro forma part de la xarxa de rutes de BTT gestionades pel Consell
Comarcal del Baix Empordà. Cal buscar les fórmules de connexió amb els nuclis costaners.
La solució passa per l’adequació dels trams interurbans de les vies.
Zones 30 als carrers entre l’avinguda s’Agaró i el passeig marítim
Com s’ha dit anteriorment, l’establiment de zones 30, com per exemple dins el nucli de
Castell d’Aro, en determinats trams de s’Agaró i a la zona compresa entre l’avinguda s’Agaró
i el passeig marítim, permetrien la convivència entre vehicles, ciclistes i vianants.
Aclarir la possibilitat de pas de les bicicletes pel passeig marítim
El consistori ha de valorar si permet que les bicicletes circulin pel passeig marítim o, per
contra, prefereix desviar-les per l’avinguda Onze de Setembre, aprofitant l’existència del
carril bici. Les contradiccions en l’ordenança municipal en aquest aspecte (article 47) no
aclareixen la voluntat municipal.

2.4. Propostes sobre la mobilitat en transport col·lectiu
Disseny atractiu i simple dels horaris de l’autobús
Per Castell-Platja d’Aro transcorren diverses línies d’autobús que tenen un caràcter urbà,
semiurbà i intermunicipal. Tanmateix no són prou utilitzades atès les preferències i la
comoditat d’usar el transport privat però també per la possibilitat de desconeixement de les
combinacions i enllaços.
L’empresa gestora del servei elabora unes taules horàries satisfactòries però són únicament
per línies concretes. Atès que sovint una línia interurbana com, per exemple, la que va a
Palamós, Sant Feliu de Guíxols o Girona, realitza parades dins el propi municipi, sovint
passen per alt.
Per les línies interurbanes i en concret la de Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Girona, es
proposa posar a l’abast un sistema d’horaris més clar (suport mapa) potser mitjançant un
mapa, amb origen destí fàcilment identificables i comprensibles per la gent gran i pel
col·lectiu immigrant, que són els principals usuaris d’aquest transport.
Difusió dels horaris del transport públic
Molta gent que viu al municipi desconeix els horaris i les opcions de viatjar en transport
públic. Es fa necessària una campanya de difusió d’aquest servei en comerços, biblioteques,
centres cívics i escolars, i a la pàgina web municipal.
Adequació de les parades que ho necessitin
Cal procurar que totes les parades d’autobús que no disposen de marquesina comptin amb
un banc per tal que els usuaris puguin descansar mentre esperen.
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Possibilitat d’implantació del transport a demanda
Una nova modalitat del transport públic aplicat en zones de baixa densitat és el transport a
demanda, sota diferents possibilitats (desviació del recorregut, adequació de noves parades
allunyades prèvia trucada telefònica, etc.). Cal un estudi previ i una voluntat municipal i de
l’empresa gestora per la implantació, atès que sovint és un servei deficitari, però que alhora
pot ser un mecanisme de popularització del transport col·lectiu.
Privatitzar el transport en motiu d’activitats realitzades per l’Ajuntament
Actualment, els costos del transport per activitats organitzades per l’Ajuntament (futbol,
bàsquet, gent gran) van a càrrec del consistori però poca gent l’utilitza. Potser caldria fer un
plantejament en aquest sentit i consensuar amb els clubs i entitats la possibilitat que el
transport anés a càrrec dels propis interessats.
Treballar perquè el tramvia de les Gavarres sigui una realitat
La previsió d’un tramvia intercomarcal entorn de les Gavarres permetria comunicar Santa
Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, s’Agaró, Platja d’Aro i Palamós d’una manera
sostenible. Cal interès i implicació dels consistoris perquè la proposta es mantingui oberta.
Possibilitat de concedir llicència de taxis de temporada
Durant l’època estival, els taxis que treballen al municipi tenen una forta demanda. Potser
seria interessant que l’Ajuntament concedís llicències de temporada, per satisfer la demanda
estival i afavorir la creació de llocs de treball.
Difusió als escolars de la importància de la mobilitat sostenible
Es proposa treballar el concepte de “mobilitat sostenible” a les escoles i instituts mitjançant.
tallers que treballin aquest tema i donant a conèixer als alumnes, les alternatives de
transport públic, a peu o en bicicleta, que hi ha al municipi. L’educació de la mainada en
aquests aspecte pot contribuir a sensibilitzar els seus familiars adults.
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3. Annex: Estudis de mobilitat de Castell-Platja d’Aro, en el
marc del POUM
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2.6 Mobilitat

Juliol 2009

Figura 42. Jerarquització de la xarxa viària de connexió

Aquest apartat correspon als treballs previs realitzats en el marc de l’Estudi d’avaluació de
mobilitat generada (EAMG) que haurà d’acompanyar al POUM en el moment de la seva
aprovació inicial.
2.6.1 Incidència del model d’ocupació del sòl sobre la mobilitat
La morfologia urbana incideix considerablement en la mobilitat que s’observa en un determinat
municipi. En el cas del municipi de Castell-Platja d’Aro, destaquen tres formes urbanes:
x
x
x

La casa unifamiliar, que és la forma urbana predominant. Dintre d’aquesta forma,
predomina la casa aïllada, tot i la presència de cases adossades o entre mitgeres tant
Castell d’Aro com a Platja d’Aro.
Els edificis plurifamiliars, concentrats al front marítim i al front comercial (eix de
l’avinguda de S’Agaró).
El nucli medieval de Castell d’Aro.

Així, sent la casa unifamiliar aïllada la forma urbana predominant, l’espai edificat és de baixa
densitat o de molt baixa densitat. Tot i així, cal insistir en la diferència que existeix entre les
cases aïllades de les urbanitzacions, que tenen parcel·les de més 1.000 m2, i les cases
aïllades integrades als nuclis urbans, en particular el de Castell d’Aro, amb parcel·les més
reduïdes de 300 a 400 m2. Pel que fa als usos del sòl, els únics espais multifuncionals, amb
barreja d’usos residencials, comercials, de serveis i d’equipaments, són el nucli de Castell
d’Aro i les zones més cèntriques del nucli de Platja d’Aro. A la resta del municipi, l’espai
edificat és monofuncional d’ús residencial.

Font: ICC i DPTOP, 2005

Pel que fa a la mobilitat, com menys dens és el teixit urbà més gran és la dependència vers el
vehicle privat, amb més raó perquè les parcel·les grans són barreres pels usuaris no
motoritzats. I com més barreja d’usos més eficients són els mitjans no motoritzats,
particularment l’anar a peu.
2.6.2 Presentació de les xarxes existents
2.6.2.1 Xarxa viària
La Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres classifica les infraestructures viàries en tres
categories:
x La xarxa bàsica (al mapa següent, està representada amb colors blau i vermell)
utilitzada per a la circulació de pas i la circulació interna de llarga distància.
x La xarxa comarcal (al mapa següent, està representada de color verd) utilitzada per a la
circulació general entre els centres comarcals i entre d’altres nuclis importants de
població.
x La xarxa local i rural (al mapa següent, està representada de color groc) formada per
vies d’àmbit local que s’utilitzen per a la circulació entre municipis propers.
En el cas del municipi de Castell-Platja d’Aro, els dos vials de connexió principals són la C-31 i
la C-65 que connecten el municipi amb l’AP-7 i amb la N-II a través de la C-35 (Vidreres) i de
la C-25 (Cassà de la Selva).
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Figura 43. Jerarquització de la xarxa viària interna
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2.6.2.2 Xarxa d’itineraris de vianants i bicicletes
Pel que fa a la mobilitat amb bicicleta cal destacar la Ruta del Carrilet que connecta Girona i
Sant Feliu de Guíxols passant per Castell-Platja d’Aro. Aquesta ruta passa pel nucli de Castell
d’Aro i per S’Agaró abans de dirigir-se cap a Sant Feliu de Guíxols. D’altra banda, existeix un
ramal que perllonga la ruta dins el nucli de Platja d’Aro.
Figura 44. Traçat de la via verda entre Santa Cristina d’Aro i Sant Feliu de Guíxols

Font: Cartografía de Vías Verdes

Font: lavola, a partir d’ICC, Topogràfic 1/5000

El municipi de Castell-Platja d’Aro està format per tres nuclis principals, Castell d’Aro, Platja
d’Aro i S’agaró, als quals s’afegeixen urbanitzacions més disperses com Mas Nou-Mas Semi o
Mas Ros. En aquest context, els eixos de la xarxa viària territorial també es poden considerar
eixos estructurants municipals. És el cas dels vials següents:
x Carretera de Platja d’Aro a Castell d’Aro o avinguda de Castell d’Aro (GI-662)
x Carretera de Palamós a Santa Cristina d’Aro (C-31)
x Carretera de Castell d’Aro a S’Agaró (GI-6621)
x Carretera de Santa Coloma de Farners a Palamós o avinguda de S’Agaró (C-253)
x Carretera de Circumval·lació (GI-665)
x Carrer Tramuntana (GI-666)

A banda d’aquest itinerari específic per a vianants i bicicletes, al municipi de Castell-Platja
d’Aro, es poden distingir entre tres tipus d’espais per als vianants i les bicicletes (s’estudien
amb més detall al capítol 5):
x La vialitat pròpiament urbana, que es troba a Castell d’Aro, a Platja d’Aro i a Sagaró
x La vialitat interurbana que inclou els vials de connexió esmentats anteriorment (C-31,
GI-662, GI-666) més les carreteres de menor importància que connecta els tres nuclis
amb les urbanitzacions.
x La vialitat de les urbanitzacions, que es pot considerar un entremig entre la vialitat
urbana i la vialitat interurbana.
Entre aquests tres tipus de vialitat, l’urbana és l’única que presenta condicions acceptables per
la mobilitat dels vianants i de les bicicletes. En tots tres nuclis (Castell d’Aro, Platja d’Aro i
S’Agaró), es troben carrers amb segregació calçada/vorera i carrers amb calçada de
plataforma única, en general les cruïlles estan dotades de passos de vianants.
La vialitat interurbana no permet la mobilitat dels vianants i forma un conjunt de barreres que
impedeix la comunicació entre els nuclis que no formen un continuum edificat.
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La vialitat de les urbanitzacions, en la majoria dels casos presenta males condicions de
seguretat i de comoditat per als vianants. Les voreres són estretes o absents, les parcel•les
són grans així que la connexitat és molt baixa i el pendent és molt fort, superior al 12% en
molts casos.
2.6.2.3 Infraestructures i serveis de transport col·lectiu
El municipi de Castell-Platja d’Aro no està connectat a la xarxa ferroviària. El municipi més
proper que disposa d’aquest servei és Caldes de Malavella que disposa de serveis mitjana i
llarga distància cap a Barcelona al sud, i cap a Girona i la frontera francesa al nord. L’estació
se situa a una distància de 21 km del nucli de Castell d’Aro i 24 km de Platja d’Aro i, tenint en
compte que està connectada amb vies ràpides, s’hi pot accedir en aproximadament 20 minuts
(quan la xarxa no està col·lapsada).
x
x
x
x

El municipi de Castell-Platja d’Aro està servit per un conjunt de línies urbanes i
interurbanes, totes operades per l’empresa SARFA del grup Sarbus. Aquests serveis
són els següents:
Línies urbanes: existeixen dues línies urbanes, la L1A i la L1B, que connecten Castell
d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró. Quan termina el recorregut Castell d’Aro-Platja d’AroS’Agaró, la L1A també dóna servei a Sant Cristina d’Aro.
Línies semi-urbanes: la línia L2 connecta Sant Feliu de Guíxols, S’Agaró, Castell d’Aro i
Santa Cristina d’Aro.
Línies interurbanes: existeixen diverses línies que connecten el municipi amb els
principals municipis dels voltants (Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Palafrugell), del
sistema urbà de Girona (aeroport de Girona, universitat de Girona) i de la regió
metropolitana de Barcelona (Barcelona, Sabadell, Terrassa, Granollers).

A més de les línies d’autobusos urbans i interurbans, el municipi disposa d’una flota de 19
taxis, cap d’ells adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. També disposa de 3 parades de
taxi, dues a Platja d’Aro i una a S’Agaró.
2.6.2.4 Infraestructures previstes
El Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya i el Pla Director Territorial de l’Empordà
preveuen un seguit d’actuacions que tenen un fort impacte en la mobilitat a Platja d’Aro i als
seus voltants.
Pel que fa les infraestructures ferroviàries destaca el projecte de tramvia de Les Gavarres. Tot
i que el traçat definitiu encara no està fixat, és possible que es planifiqui la construcció d’una
línia circular que connecti els municipi del sistema urbà de Girona amb els municipis de la
costa (anella de Les Gavarres). En aquest cas, el municipi de Castell-Platja d’Aro tindria
serveis de transport ferroviari. A part d’aquest projecte, no hi ha cap projecte ferroviari que
afecti directament Castell-Platja d’Aro ja que no disposa de xarxa ferroviària. Això no obstant,
destaquen tres infraestructures previstes o ja en fase de construcció que milloraran la connexió
de les Comarques gironines en general i per tant, afecten aquest municipi:
x L’eix transversal ferroviari que connectarà Girona, Vic, Manresa, Igualada i Lleida.
x El tren-tramvia Olot-Girona.
x La línia d’alta velocitat entre Barcelona i la frontera francesa.
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Pel que fa a les infraestructures viàries destaquen les actuacions següents, ja realitzades, en
fase d’execució o en projecte:
x Condicionament de la C-63 entre Lloret de Mar i Olot.
x Ampliació de l’AP-7 (3r carril) entre Maçanet de la Selva i la Jonquera.
x Reconversió de la N-II en autovia entre Maçanet de la Selva i la Jonquera.
x Desdoblament de la C-25 entre les Oluges – Riudellots de la Selva.
x Anella de les Gavarres: desdoblament de la C-65 entre Girona i Llagostera.
Desdoblament de la C-31 entre Platja d’Aro i Torrent. Desdoblament de la C-66 entre
Torrent i Medinyà.
x Autovia Maçanet – Llagostera: desdoblament de la C-35 entre Maçanet de la Selva i
Llagostera.
Pel que fa a la xarxa ciclista intermunicipal, el Pla Director de la Bicicleta a Catalunya preveu la
connexió de les dues vies verdes, és a dir, la ruta del Carrilet i la ruta del Ferro i del Carbó.
Concretament, es connectaran els municipis d’Olot i de Sant Joan de les Abadesses. Així, es
crearà un itinerari continu entre Ripoll i Sant Feliu de Guíxols, passant per Castell-Platja d’Aro.
2.6.3 Mobilitat actual
2.6.3.1 Mobilitat global
Segons l’Enquesta de Mobilitat Obligada 2001, a Castell-Platja d’Aro, es realitzen uns 5.275
desplaçaments diaris per raó d’estudis o de treball, dels quals el 43,5% són interns i la resta de
connexió amb altres municipis. Entre els desplaçaments de connexió, la mobilitat atreta a
Castell-Platja d’Aro té més pes que la mobilitat generada cap a altres municipis, amb un 33,9%
i un 22,7% respectivament.
Taula 4. Superfícies de les cobertes del sòl a Castell-Platja d’Aro

Tipus de desplaçament
Interns
A altres municipis
Des d'altres municipis
TOTAL

Nbr.
2.292
1.197
1.786
5.275

%
43,5%
22,7%
33,9%
100,0%

Font: EMO 2001

Segons l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006, a la Comarques Gironines, la mobilitat
ocupacional (treball+estudis) representa el 24,6% de la mobilitat total en dia feiner. D’altra
banda, segons aquesta font, el nombre mitjà de desplaçaments per persona per dia a les
Comarques Gironines és de 3,18, per tant, es pot considerar que els residents a Castell-Platja
d’Aro realitzen uns 32.277 desplaçaments en dia feiner.
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2.6.3.2 Repartiment modal
Com es pot observar a les figures següents, el repartiment modal dels desplaçaments varia
notablement segons si es tracta de desplaçaments interns o de connexió. S’observa la
importància del mode no motoritzat en els desplaçaments interns, amb una quota del 28,9%, i
l’ús predominant del vehicle privat en tots els tipus de desplaçaments, però particularment en
els desplaçaments de connexió, amb una quota del 94,6%. Tot i així, cal destacar que la part
modal del mode no motoritzat en els desplaçaments interns és força baixa en comparació amb
altres municipis. Per altra banda, l’ús del transport col•lectiu és molt baix tant en els
desplaçaments interns com en els desplaçaments atrets, amb una quota inferior a al 3%.
Només en el cas dels desplaçaments cap a altres municipis, el transport públic assoleix una
part modal rellevant, del 5,4%.
Figura 45. Repartiment modal de la mobilitat per raó de treball i d’estudis a Castell-Platja d’Aro

2.6.3.3 Distribució territorial
Entre els desplaçaments de connexió de Castell-Platja d’Aro amb altres municipis, les
principals interrelacions són les següents:
x Sant Feliu de Guíxols Girona és el municipi que entreté més interrelacions amb CastellPlatja d’Aro: és el primer municipi de destí amb el 17% del total de desplaçaments cap a
altres municipis, i és el primer municipi d’origen, amb un 48,2% dels desplaçaments
atrets.
x Després de Sant Feliu de Guíxols, Girona i Barcelona són els dos principals municipis
de destí dels desplaçaments generats per Castell-Platja d’Aro, amb un 12,7 i un 10,7%
del total de desplaçaments generats cap a altres. municipis. Palamós també representa
una part rellevant d’aquestes desplaçaments, amb un 8,9% del total.
x Pel que fa als municipis d’origen, Palamós, Calonge i Santa Cristina d’Aro, són els
principals orígens, amb aproximadament un 9% del total de desplaçaments atrets.
Taula 6. Distribució territorial dels desplaçaments (2001)

100%
90%

Àmbit
Desplaçaments interns
Desplaçaments a altres municipis

80%
70%
60%
50%

No motoritzat

40%

Transport públic

30%

Vehicle privat

20%
10%
0%
Desplaçaments
interns

Desplaçaments a Desplaçaments des
altres municipis d'altres municipis

Desplaçaments des d'altres municipis

Font: EMO 2001

Taula 5. Repartiment modal de la mobilitat per raó de treball i estudis

Vehicle
privat
69,0%

Transport
públic
2,1%

No
motoritzat
28,9%

100,0%

A altres municipis

93,0%

5,4%

1,5%

100,0%

Des d'altres municipis

95,4%

3,0%

1,6%

100,0%

Total
Font: EMO 2001

83,0%

3,0%

14,0%

100,0%

Tipus de desplaçament
Interns

Sant Feliu de Guíxols
Girona
Barcelona
Palamós
Santa Cristina d'Aro
Calonge
Maçanet de la Selva
Palafrugell
Vidreres
Llagostera
Resta de municipis

Total

Sant Feliu de Guíxols
Palamós
Santa Cristina d'Aro
Calonge
Palafrugell
Girona
Llagostera
Barcelona
Salt
Cassà de la Selva
Resta de municipis

TOTAL
Font: EMO 2001

Nre.
2292
1197

%
43,5%
22,7%

204
152
128
107
63
39
23
19
16
14
432

17,0%
12,7%
10,7%
8,9%
5,3%
3,3%
1,9%
1,6%
1,3%
1,2%
36,1%

1786

33,9%

860
175
166
161
74
70
34
28
23
18
177

48,2%
9,8%
9,3%
9,0%
4,1%
3,9%
1,9%
1,6%
1,3%
1,0%
9,9%

5275

100,0%
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2.6.3.4 Autocontenció i autosuficiència
L’anàlisi de les dades de l’EMO des del punt de vista de la població ocupada resident a
Castell-Platja d’Aro i dels llocs de treball localitzats al municipi permet establir dos indicadors
de dependència: l’autocontenció i l’autosuficiència.
Tal com es pot observar a les figures següents, la taxa d’autocontenció decreix contínuament
des de l’any 1991, seguint una tendència comuna a la majoria de municipis catalans. La taxa
d’autosuficiència va decréixer entre el 1991 i el 1996, però va tornar a créixer entre el 1996 i el
2001, fenomen poc comú que denota una certa consolidació del municipi. El decreixement de
la taxa d’autocontenció entre el 1996 i el 2001 és molt lleuger, fet que corrobora aquesta
observació, que en aquest període, el municipi va tenir tendència a fixar una població ocupada
que resideix i treballa al municipi.
Figura 46. Evolució de l’autocontenció i de autosuficiència a Castell-Platja d’Aro (2001)

Juliol 2009

Si es compara aquestes xifres amb les d’altres municipis de referència i amb la mitjana de la
comarca del Baix Empordà, s’observa com:
x Castell-Platja d’Aro és un municipi amb valors d’autocontenció i autosuficiència mitjans,
similars als d’altres municipis de referència, però s’observa una diferència rellevant, que
és que a Platja d’Aro, la taxa d’autocontenció és més alta que la taxa d’autosuficiència,
al contrari del que passa amb els altres municipis dels voltants.
x Així, la taxa d’autocontenció és més aviat alta, superior a la de tots els municipis dels
voltants excepte Vidreres, mentre que la taxa d’autosuficiència és més baixa que la de
tots els municipis dels voltants.
Figura 47. Comparació de l’autocontenció i de l’autosuficiència amb altres àmbits de referència
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Font: EMO 2001

POR (Població Ocupada Resident): és el total de desplaçaments interns i cap a
fora. Es considera que un desplaçament representa una persona ocupada.
LTL (Llocs de Treball Localitzats): és el total de desplaçaments interns i des de
fora. Es considera que un desplaçament representa un lloc de treball.
Autocontenció: és la ràtio entre el nombre de desplaçaments interns i la POR.
Autosuficiència: és la ràtio entre el nombre de desplaçaments interns i els LTL.

Font: EMO 2001
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Figura 48. Orografia al municipi de Castell-Platja d’Aro

2.6.4.1 Aspectes generals: espai físic i morfologia urbana
La configuració de l’espai vial està estretament vinculada a l’espai físic, principalment
l’orografia i la hidrografia, així com a la morfologia urbana. Per aquest motiu, cal fer una
descripció bàsica d’aquests aspectes.
2.6.4.1.1 Descripció de l’espai físic

El terme municipal està format per una plana situada entre les muntanyes meridionals del massís de Les
Gavarres i la Serra de Cadiretes.

Font: lavola, a partir d’ICC, Topogràfic 1/5000

Els diferents nuclis del municipi es troben en diferents situacions pel que fa al pendent:
La franja litoral del nucli de Platja d’Aro és a dir la zona situada entre la l’avinguda de S’Agaró
(C-253) i el front marítim, es caracteritza per ser plana o de pendent molt lleuger.
x El nord del nucli de Platja d’Aro, tant la zona situada al nord de la carretera de
Circumval·lació (Els Pins, Treumal, Mont d’Aro), com la part situada al sud d’aquesta
carretera (entorn del parc Victor Català) es caracteritza per un pendent més pronunciat
que, puntualment, pot arribar a sobrepassar el 12% de pendent.
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El sud del nucli de Castell d’Aro, al sud de l’avinguda de la Platja (GI-662), és una zona
de poc pendent.
El nord del nucli de Castell d’Aro es caracteritza per un pendent més pronunciat, tot i
que la el nucli pròpiament medieval de Castell d’Aro se situa sobre un promontori
relativament pla. Així, els trams de més pendent es troben als voltants del nucli
medieval, però dins el nucli, el pendent és lleuger.
El nucli de S’Agaró es caracteritza per un pendent important ja que se situa en una zona
de relleu al sud del Puig Pinell.
Les urbanitzacions de l’interior del municipi (Mas Nou, Mas Semi, Can Manel, Cim
d’Aro) es caracteritzen per un fort pendent, que, en la majoria dels casos conforma
itineraris amb un pendent de més del 12%.

Juliol 2009

Figura 49. Usos del sòl i morfologia urbana a Castell-Platja d’Aro

Des del punt de vista hidrològic, destaca el Riu Riudaura i un seguit de rieres litorals
independents que, formant part de la conca de les rieres de la Costa Brava, fan un petit
recorregut des dels massissos que voregen la costa abans de desembocar al mar. Des del
punt de vista de la mobilitat, la hidrografia genera barreres importants per la mobilitat:
La principal barrera és el Riudaura, que representa un tall dins d’espai edificat del nucli de
Platja d’Aro i aïlla la zona de la Bovila-Aro Gran, entre el Riudaura i la Marina, amb només dos
punts d’accés, l’avinguda de S’Agaró (C-253) i el carrer Tramuntana (GI-666). Diversos ponts
permeten salvar el Riudaura, el de la carretera de Castell d’Aro a S’Agaró (GIV-6621), el de la
Ruta del Carrilet, el de la C-31, el de l’avinguda de S’Agaró (C-253), el del carrer Tramuntana
(GI-666).
La riera de Fenals i la riera de Treumal, totes dues situades al nord del nucli de Platja d’Aro
també són barreres importants, però estan situades als límits del municipi i les seves
característiques les fan més fàcils de salvar.
2.6.4.1.2 Morfologia urbana

La morfologia urbana incideix considerablement en la mobilitat que s’observa en un determinat
municipi. En el cas del municipi de Castell-Platja d’Aro, destaquen tres formes urbanes:
x La casa unifamiliar, que és la forma urbana predominant. Dintre d’aquesta forma,
predomina la casa aïllada, tot i la presència de cases adossades o entre mitgeres tant
Castell d’Aro com a Platja d’Aro.
x Els edificis plurifamiliars, concentrats al front marítim i al front comercial (eix de
l’avinguda de S’Agaró).
x El nucli medieval de Castell d’Aro.
Així, sent la casa unifamiliar aïllada la forma urbana predominant, l’espai edificat és de baixa
densitat o de molt baixa densitat. Tot i així, cal insistir en la diferència que existeix entre les
cases aïllades de les urbanitzacions, que tenen parcel·les de més 1.000 m2, i les cases
aïllades integrades als nuclis urbans, en particular el de Castell d’Aro, amb parcel·les més
reduïdes de 300 a 400 m2. Pel que fa als usos del sòl, els únics espais multifuncionals, amb
barreja d’usos residencials, comercials, de serveis i d’equipaments, són el nucli de Castell
d’Aro i les zones més cèntriques del nucli de Platja d’Aro. A la resta del municipi, l’espai
edificat és monofuncional d’ús residencial.
Pel que fa a la mobilitat, com menys dens és el teixit urbà més gran és la dependència vers el
vehicle privat, amb més raó perquè les parcel·les grans són barreres pels usuaris no
motoritzats. I com més barreja d’usos més eficients són els mitjans no motoritzats,
particularment l’anar a peu.

Font: lavola, a partir d’ICC, Topogràfic 1/5000
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Figura 50. Configuració de l’espai vial del nucli de Castell d’Aro

2.6.4.2 Xarxa d’itineraris principals per a vianants
2.6.4.2.1 Aspectes generals

Per tal d’analitzar la xarxa d’itineraris de vianants del municipi de Castell-Platja d’Aro, s’ha de
distingir entre els tres tipus de vialitat definits anteriorment, ja que la configuració de l’espai vial
és diferent en cadascun dels tres àmbits:
x Vialitat urbana: és la vialitat dels tres àmbits pròpiament urbans, és a dir Castell d’Aro,
Platja d’Aro i S’Agaró.
x Vialitat interurbana: està formada pels principals eixos de la xarxa viària de connexió i,
en general, no disposa d’espais destinats a la mobilitat a peu.
x Vialitat de les urbanitzacions: es tracta de l’espai vial de les urbanitzacions que no
formen un continuum edificat, principalment les de Mas Nou, Mas Semi i Mas Ros.

CAS 1

CAS 2

CAS 3

CAS 4

S’analitza a continuació aquests tres tipus de vialitat.
2.6.4.2.2 Configuració de la vialitat urbana

Castell d’Aro
x

x

Configuració de les seccions: a Castell d’Aro es troben dos tipus de seccions, els
carrers amb calçada de plataforma única del casc antic i els carrers amb segregació
calçada/vorera. Els carrers de plataforma única (CAS 1) es troben al casc antic, es
tracta de carrers estrets que, com a màxim permeten el pas d’un vehicle, sense
aparcament ni espai de vianants diferenciat. Els carrers amb segregació calçada/vorera
es poden trobar als voltants del casc antic (CAS 2), a l’eixample situat al sud de
l’avinguda de la Platja (CAS 3) i a la zona industrial (CAS 4). Els carrers dels voltants
del casc antic disposen de voreres estetes amb fort pendent, mentre que els de
l’eixample són més amples i de menys pendent i els de la zona industrial tenen una
secció més ample i un pendent reduït. A més d’aquest tipus d’espais, cal afegir que el
casc antic de Castell d’Aro disposa també d’un conjunt d’escales que permeten pujar a
la zona de l’Església.
Configuració de cruïlles: la major part de cruïlles estan resoltes amb prioritat a la dreta,
senyal de”Cediu el pas” o d’”Stop”. No hi ha cap cruïlla semaforitzada i només una
rotonda a l’eixample sud. Aquestes cruïlles no estan dotades de passos de vianants
excepte a la zona industrial. Si s’exclou el cas de la GI-662 (avinguda de la Platja), no hi
ha cap cruïlla dotada d’un pas de vianants amb dos guals adaptats tal com prescriu el
Codi d’accessibilitat.

Font: lavola

x

Passos de vianants i elements reductors de velocitat: els tipus d’elements reductors de
velocitat utilitzats a Castell d’Aro són esquenes d’ase i passos de vianants sobreelevats.
Aquests elements s’ubiquen a la GI-662, a la GI-6621 i a l’avinguda de la Llum a
l’eixample sud. Aquests elements conformen un punt de pas per als vianants protegit i
adaptat: poden ser una esquena d’ase amb un pas de vianants (CAS 1: es tracta d’un
cas híbrid entre l’esquena d’ase i la plataforma), un pas de vianants sobreelevat (CAS
2) o una esquena d’ase que protegeix un pas de vianants (CAS 3). Cal destacar que la
implantació d’elements reductors de velocitat fora de les travesseres urbanes (GI-662 i
GI-6621) és necessària només en el cas de l’eixample sud, ja que la configuració de
l’espai vial fomenta la velocitat dels vehicles, amb una calçada molt ampla sense
delimitació dels carrils de pas i de les files d’aparcament (CAS 4).
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Figura 51. Configuració dels elements reductors de velocitat de Castell d’Aro
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Figura 52. Configuració de l’espai vial del nucli de Platja d’Aro
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Font: lavola

Platja d’Aro (s’analitza el cas de l’avinguda de S’Agaró o C-253 en l’apartat 5.1.3)
x

Configuració de les seccions: a Platja d’Aro es troben dos tipus de seccions, els carrers
amb calçada de plataforma única i els carrers amb segregació calçada/vorera. Els
carrers de plataforma única es concentren a l’est de l’avinguda de S’Agaró, i s’observa
una gran diversitat de configuració i de reglamentació: carrers de plataforma única amb
prioritat invertida i limitació de velocitat a 20 o a 30 km/h (CAS 1), carrers de plataforma
única amb ús exclusiu per als vianants (CAS 2), carrers de plataforma única sense
limitació de velocitat (CAS 3), carrers amb vorera semi-franquejable i canvi de textura i
colora de la calçada (CAS 4). Aquests carrers estan ben dissenyats i ofereixen bones
condicions de seguretat i de comoditat per als vianants. Els carrers amb segregació
calçada/vorera (CAS 5 i CAS 6) es poden trobar a tota la resta del nucli de Platja d’Aro i,
de forma general, l’espai que ofereixen als vianants és de mala qualitat (excepte en els
eixos principals com ara l’avinguda de S’Agaró i l’avinguda de Castell d’Aro que
s’analitzen a continuació). Al nord del nucli, el fort pendent, l’estretor de les voreres i la
presència de pals elèctrics o de senyalització vertical configuren itineraris poc còmodes i
segurs. A la part del nucli situada entre l’avinguda de S’Agaró i el passeig marítim el
pendent no és un problema però les voreres són sovint estretes i l’arbrat redueix
considerablement l’amplada lliure de pas.

Font: lavola
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Configuració de cruïlles: la major part de cruïlles estan resoltes amb prioritat a la dreta,
senyal de”Cediu el pas” o d’”Stop”. No hi ha cap cruïlla semaforitzada ni cap rotonda a
la xarxa secundària (el sistema de rotondes dels eixos principals s’estudia a
continuació). Fora dels eixos principals, la majoria de cruïlles no estan dotades de
passos de vianants i, excepte en alguns casos com ara al carrer Onze de Setembre no
hi ha cap cruïlla dotada d’un pas de vianants amb dos guals adaptats tal com prescriu el
Codi d’accessibilitat.
Passos de vianants i elements reductors de velocitat: a Platja d’Aro es troba més
diversitat de mesures de reducció de la velocitat que a Castell d’Aro (carrers de
plataforma única) i menys elements puntuals com ara esquenes d’ase i passos
sobreelevats. Principalment es poden trobar dos tipus d’elements reductors de velocitat:
passos de vianants sobreelevats (CAS 1) sobretot al carrer Onze de Setembre i voreres
contínues (CAS 2).
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Figura 54. Configuració de l’espai vial de S’Agaró
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Figura 53. Configuració dels elements reductors de velocitat al nucli de Platja d’Aro

Font: lavola
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CAS 2

Font: lavola

S’Agaró
x

x

x

Configuració de les seccions: a S’Agaró l’espai vial es compon principalment de carrers
amb segregació calçada/vorera. L’espai destinat als vianants és de bona qualitat, amb
voreres d’amplada lliure sempre superior a 90 cm, paviment en bon estat i pendent
lleuger en la majoria de trams de la zona (CAS 1, CAS 3 i CAS 4). En general, l’espai de
calçada està molt sobredimensionat amb carrils de pas d’amplada superior als 4 m
(CAS 1 i CAS 4). Cal destacar també la presència d’un conjunt d’escales a l’oest de la
zona que permeten baixar cap al camí de ronda.
Configuració de cruïlles: la major part de cruïlles estan resoltes amb prioritat a la dreta,
senyal de”Cediu el pas” o d’”Stop”. No hi ha cap cruïlla semaforitzada però s’observa un
seguit de rotondes compactes com ara al carrer S’Agaró i al carrer Verbania (CAS 2). A
diferència de les altres zones del municipi, la majoria de cruïlles estan dotades de
passos de vianants amb guals (CAS 4).
Passos de vianants i elements reductors de velocitat: com ja s’ha esmentat
anteriorment, la calçada està molt sobredimensionada, sobretot en els eixos principals,
la qual cosa fomenta l’excés de velocitat. Així, en aquests eixos s’han implantat
elements reductors de velocitat, principalment esquenes d’ase.

2.6.4.2.3 Configuració de la vialitat interurbana

GI-666 – Carrer Tramuntana
La GI-666 únicament té un tram urbà entre la rotonda de S’Agaró i les primeres zones
d’aparcament de la zona industrial. Aquest tram disposa de voreres de més de 90 cm
d’amplada lliure i de 3 passos de vianants per creuar el carrer Tramuntana, un d’ells amb
eixamplament de vorera. La resta de la via és una carretera interurbana amb dos carrils de pas
i voral.
Per tant, aquesta via és accessible per als vianants únicament en el tram més meridional.
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GI-662 – Avinguda de la Platja – Avinguda de Castell d’Aro:
El disseny de la GI-662 coincideix amb el seu caràcter interurbà i urbà, és a dir, en els trams
que travessen l’espai edificat de Castell d’Aro i de Platja d’Aro la carretera esdevé carrer amb
voreres, passos de vianants i elements reductors de velocitat.
En els trams interurbans, és una carretera de 2 carrils de pas sense voral (CAS 1).
En els trams urbans, és un eix estructurant amb un disseny adaptat a la seva funció:
x En el cas de Castell d’Aro (CAS 2, CAS 3, CAS 4) és una travessera urbana amb
elements reductors de velocitat (esquena d’ase i pas de vianants sobreelevat) i passos
de vianants amb guals adaptats. La vorera té una amplada sempre superior a 90 cm,
excepte en el tram comprès entre la pujada a l’Església i la rotonda i a la cruïlla amb el
carrer Horts. La cruïlla entre l’avinguda de la Platja (GI-662) i l’avinguda de S’Agaró (GI6621) està resolta amb una rotonda (CAS 3) dotada de passos de vianants adaptats. En
el disseny d’aquesta via, cal destacar dos elements problemàtics: d’una banda, la
rotonda esmentada no és circular amb la qual cosa la velocitat dels vehicles dins l’anella
no és constant (poden accelerar en els trams rectes). D’altra banda, el tram situat entre
la rotonda i el carrer Amadeu Vives té una secció poc llegible amb un la calçada central
de dos carrils de pas, més dues files d’aparcament en cordó, a la qual s’afegeix una
calçada lateral amb aparcament en bateria. Aquesta secció és especialment
problemàtica a les cruïlles.En el cas de Platja d’Aro (CAS 5 i CAS 6), el tram urbà
representa el final de la carretera amb la qual cosa no es pot considerar “travessera”
com en el cas de Castell d’Aro. Disposa d’una secció totalment urbana, que no
necessita elements reductors de velocitat perquè els conductors respectin les
limitacions. Disposa de voreres amples, amb una amplada lliure de 2 a 5 metres segons
els trams, i els passos de vianants són adaptats.
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Figura 55. Configuració de la GI-662 (Av. de la Platja, Av. de Castell d’Aro)

CAS 1

CAS 2

CAS 3

CAS 4

Així, la GI-662 té un disseny adaptat al seu caràcter de carretera interurbana o de carrer urbà i
els trams urbans tenen un disseny satisfactori, però no permet la connexió de Castell d’Aro
amb Platja d’Aro amb mitjans no motoritzats.

CAS 5

CAS 6

Font: lavola
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Figura 57. Configuració de la C-253 (Av. de S’Agaró, Av. Cavall Bernat)

C-253 – Avinguda de S’Agaró – Avinguda de Cavall Bernat
La C-253 connecta Sant Feliu de Guíxols amb Calonge amb un traçat paral·lel a la línia de
costa, travessant el nucli de Platja d’Aro. Així, aquesta via és integralment urbana, ja que Sant
Feliu de Guíxols, Platja d’Aro i Calonge formen un continuum edificat. Això no obstant, el
disseny de la via canvia notablement segons els trams:
Al tram més urbà, és a dir entre el carrer del Pi i el carrer Sant Sebastià, la C-253 disposa de 2
carrils de pas, puntualment es desdobla un carril en un sentit per formar 3 carrils (CAS 1), 2
files d’aparcament en cordó amb varietat de regulacions (zona blava, zona de càrrega i
descàrrega, parada de taxi, parada de bus) i 2 voreres de gran amplada. Tal com es pot
observar en el CAS 2, 3 i 4, les voreres tenen una amplada lliure superior a 3 m en la majoria
de trams, tot i així, molts d’aquest trams estan sobrecarregats d’arbrat, senyalització i mobiliari
urbà que dificulten el pas dels vianants (CAS 3). La via està dotada de nombrosos passos de
vianants, la majoria dels quals estan dotats de guals. En total hi ha 24 passos de vianants
entre el carrer del Pi i el carrer Sant Sebastià, la qual cosa representa una mitjana d’un pas de
vianants cada 90 m. Cal posar de relleu que el model de gual que predomina tant en aquesta
via com a la majoria de carrers del municipi no compleix els criteris del Codi d’accessibilitat
amb una amplada lliure d’1,20 m i un pendent transversal màxim del 2%.

CAS 1

CAS 2

CAS 3

CAS 4

CAS 5

CAS 6

Figura 56. Model de gual predominant a Platja d’Aro

Font: lavola

Al tram situat entre el carrer Sant Sebastià i el carrer Punta Prima, la C-253 té un caràcter més
interurbà. També disposa de 2 carrils de pas, 2 files d’aparcament en cordó i 2 voreres de gran
amplada, però les zones d’aparcament no tenen la varietat de regulacions i l’alta ocupació del
tram més cèntric, els carrils de pas són més amples i la línia de façana és més discontínua i
més llunyana de la calçada. Aquests factors donen a la C-253 un caràcter interurbà que
genera més velocitat. En aquest tram disminueix el nombre de passos de vianants.

Font: lavola

Així, aquesta via és integralment accessible per als vianants, però les condicions de seguretat i
de comoditat per a aquests usuaris disminueixen a mesura que s’allunyen del centre de Platja
d’Aro.

Al tram situat entre el carrer Punta Prima i la rotonda de S’Agaró, la carretera esdevé realment
interurbana, la línia de façana desapareix, així com la vorera de la banda oest de la calçada i
els passos de vianants.
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Figura 58. Configuració de la C-253 (Av. de S’Agaró)

2.6.4.2.4 Configuració de la vialitat de les urbanitzacions

Font: lavola

GI-665 – Carretera de Circumval·lació
Aquest vial connecta la C-31 a l’alçada del parc aquàtic amb la C-253 al nord del nucli de
Platja d’Aro. És una carretera interurbana que disposa de 2 carrils de pas amb voral. Està
dotada d’un tram de vorera només en la part més meridional, entre la cruïlla amb la C-253 i el
carrer Viladesau i només a una banda de la calçada. Disposa de dos passos de vianants, a la
cruïlla amb aquest últim carrer i a l’alçada de la rotonda de la C-253.
Així, aquesta via és accessible per als vianants només en el tram comprès entre la C-253 i el
carrer Viladesau.
Figura 59. Configuració de la GI-665 (ctra. de Circumval·lació)

S’agrupa en aquest apartat l’anàlisi del conjunt de les urbanitzacions (Mas Semi, Mas Nou,
Mas Ros, Can Manel, Cim d’Aro), ja que per la seva baixa densitat i gran extensió no es pot
realitzar un anàlisi detallat de cadascuna d’aquestes zones.
x Configuració de les seccions: la quasi totalitat dels vials de les urbanitzacions són vials
bidireccionals sense delimitació dels carrils de pas ni de l’espai d’aparcament. En
general aquests vials disposen de voreres, però aquestes són estretes, discontínues
amb trams no pavimentats. Excepte en alguns trams aïllats (part més cèntrica del Mas
Nou), en la totalitat dels itineraris no es respecten els criteris del Codi d’accessibilitat pel
que fa al pendent. Existeix una zona del Mas Nou de recent urbanització amb un espai
vial de característiques diferents (CAS 5), és a dir una calçada més estreta, de
plataforma única, amb un espai per als vianants més ample i de millor qualitat que a la
resta de zona.
x Configuració de cruïlles: el fort pendent que obliga la carretera a pujar en zig-zag i la
gran superfície de les parcel·les creen una estructura de la xarxa viària amb molt
poques cruïlles. Aquestes cruïlles estan resoltes amb prioritat a la dreta, fins i tot en el
cas de les cruïlles amb eixos principals, com ara l’avinguda de Romanyà al Mas Nou.
x Passos de vianants i elements reductors de velocitat: destaca l’absència de passos de
vianants. S’han detectat alguns elements reductors de velocitat (CAS 6) i senyals de
limitació de velocitat i de zona residencial.
Així, l’espai vial de les urbanitzacions és molt poc adient a la mobilitat a peu. Les voreres són
estretes, discontínues, amb un fort pendent, la superfície de les parcel·les crea barreres
infranquejables per als vianants, la monofuncionalitat i l’aïllament d’aquestes zones fan de
l’anar a peu un mode molt poc competitiu. D’altra banda, cal destacar que els intents de
pacificació com ara la implantació d’un senyal de zona residencial a l’entrada de la zona de
Cim d’Aro (CAS 6) són inútils, ja que no es pot esperar que els vehicles vagin a una velocitat
inferior a 20 km/h en vials de caràcter interurbà.

Font: lavola
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Figura 60. Configuració de la vialitat de les urbanitzacions

2.6.5 Xarxa d’itineraris de transport col·lectiu
2.6.5.1 Aspectes generals
El municipi de Castell-Platja d’Aro disposa de tres tipus de transport col·lectiu:
x Una línia regular d’autobusos urbans que connecta, Platja d’Aro, Castell d’Aro i S’Agaró
x Una línia semi-urbana que connecta Sant Feliu, Castell d’Aro i Sant Cristina d’Aro.
x Un conjunt de línies interurbanes que connecten el municipi amb la resta del territori
x Una flota de taxis
CAS 1

CAS 2

2.6.5.2 Serveis d’autobusos urbans
Característiques del servei
El municipi de Castell-Platja d’Aro disposa de dues línies d’autobusos urbans, la L1A i la L1B,
operades per l’empresa SARFA. Aquestes línies connecten els tres nuclis del municipi:
x Període de funcionament: tot l’any. Durant la temporada alta, s’afegeixen tres parades
al recorregut que donen servei als tres càmpings (Càmping Valldaro, Càmping
Riembau, Càmping Castell d’Aro).
x Freqüència: en dia feiner, la L1A té 6+6 expedicions i la L1B té 15 expedicions (línia
circular).
Figura 61. Horaris de la línia 1A i de la Línia 1B

CAS 3

CAS 4

CAS 5

CAS 6

Font: lavola

Font: Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
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Part del recorregut de les dues línies és similar i permet connectar Castell d’Aro amb Platja
d’Aro. Així, si s’adjunten les expedicions de la L1A i de la L1B, l’interval de pas mitjà és
d’aproximadament 30 minuts. En dissabte i festiu, només se suprimeix una expedició de la
L1A, amb la qual cosa, l’interval de pas mitjà no varia gaire.
x Cost del servei: el bitllet senzill val 0,95 €, el T10 val 7 € i el TMES 36 €.
x Recorregut i cobertura: com es pot observar a la figura següent, les dues línies
connecten els tres nuclis, i donen cobertura a bona part de l’espai edificat del municipi,
excepte les urbanitzacions i part de S’Agaró:
Figura 62. Recorregut i cobertura de les línies 1A i 1B

Juliol 2009

Característiques de les infraestructures i equipaments
Pel que fa a les infraestructures i als equipaments de transport col·lectiu, destaquen els
següents aspectes:
x Absència de carril reservat per a autobusos.
x Algunes parades disposen d’un espai de parada específic pintat a la calçada, però
sense més equipaments com ara eixamplaments de vorera (andanes suplementàries).
2..6.5.3 Serveis d’autobusos interurbans
Les principals relacions amb autobusos interurbans són les següents:
x Barcelona-L’Escala:
8+9 expedicions en dia feiner
1 expedició (dir. Bcn) en diumenge i festius
x Girona-Caldes de Malavella:
Orígens principals La Bisbal, Palafrugell, Palamós
Destins principals: Sant Feliu, Vilartagues, Caldes de Malavella, Girona
32+36 expedicions en dia feiner
13+14 expedicions en dia festiu
x Terrassa-Palafrugell:
1+1 expedicions diàries
x Nitbús Salt Palafrugell
6+6 expedicions diàries

Font: lavola, a partir d’ICC, Topogràfic 1/5000
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2.6.5.4 Servei de taxi
El municipi de Castell-Platja d’Aro disposa d’una flota de 19 taxis, cap d’ells adaptat per a
persones amb mobilitat reduïda, i 3 parades de taxi:
Figura 63. Ubicació de les parades de taxi
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2.6.6 Xarxa d’itineraris principals per a bicicleta
2.6.6.1 Aspectes generals
Al municipi de Castell-Platja d’Aro existeix una via ciclista segregada que correspon al tram de
la via verda que travessa Castell d’Aro i Platja d’Aro. Aquesta via, la ruta del Carrilet, connecta
Girona i Sant Feliu de Guíxols passant pel nucli de Castell d’Aro i per S’Agaró abans de dirigirse cap a Sant Feliu de Guíxols.
Dins el terme municipal de Castell-Platja d’Aro, la Ruta del Carrilet:
x transcorre paral·lela a la GI-662 a través de camps de conreu (CAS 1)
x entra en el nucli de Castell d’Aro per l’avinguda del Carrilet en forma de vorera bici (CAS
2)
x surt de Castell d’Aro en forma d’itinerari de terra independent dels eixos vials (CAS 3)
x just abans de creuar la C-31 i divideix en dos ramals, el primer creua la C-31 i segueix
cap a Sant Feliu de Guíxols i l’altre es desvia cap a Platja d’Aro
x entra a Platja d’Aro per l’avinguda Onze de Setembre en forma de vorera bici (CAS 4)
Figura 64. Recorregut de la via verda al terme municipal de Castell-Platja d’Aro

Font: lavola, a partir d’ICC, Topogràfic 1/5000

Font: lavola, a partir d’ICC, Topogràfic 1/5000

49

Estudis previs, diagnosi, criteris i objectius. Avanç de planejament del POUM de Castell-Platja d’Aro

2.6.6.2 Ciclabilitat de la xarxa viària municipal
Per tal d’analitzar la ciclabilitat de la xarxa viària municipal, cal diferenciar els tres tipus de
vialitat definits anteriorment: la vialitat urbana (Castell d’Aro, Platja d’Aro, S’Agaró), la vialitat
interurbana (GI-666, GI-662, etc) i la vialitat de les urbanitzacions. Els criteris utilitzats per
determinar si els ciclistes poden compartir la calçada amb els vehicles motoritzats amb
condicions acceptables de seguretat es treuen del manual de disseny de les vies ciclistes dels
Països Baixos:
x Es considera ciclable sense necessitat de via segregada un vial amb una velocitat real
inferior a 50 km/h, i una intensitat inferior a 3.000 vehicles/dia.
x Es considera ciclable sense necessitat de via segregada, qualsevol vial amb una
velocitat real inferior a 30 km/h.
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Figura 65. Eixos estructurants del municipi de Castell-Platja d’Aro

Definits aquests criteris, cal afegir dues precisions:
x En alguns casos, la segregació no és necessària però sí és desitjable, per exemple per
donar continuïtat a un itinerari important, com és el cas de la Ruta del Carrilet.
x En municipis com Castell-Platja d’Aro, cal prendre en consideració el fort impacte de la
població flotant sobre la intensitat de trànsit i, per tant, sobre la ciclabilitat de la xarxa.
Així, durant l’hivern, bona part de la xarxa viària de Platja d’Aro i de Castell d’Aro es pot
considerar ciclable sense necessitat de via segregada ja que la intensitat del trànsit
motoritzat és inferior als 3.000 vehicles/dia i la velocitat inferior a 50 km/h. Al contrari,
durant l’estiu, a aquests mateixos carrers, l’IMD creix considerablement i, per tant, es
redueix la comoditat i la seguretat d’aquests itineraris ciclistes, fent necessària la
segregació de les bicicletes i del trànsit motoritzat.
Així, segons aquests criteris, queda exclosa la vialitat interurbana i la vialitat de les
urbanitzacions. En aquest últim cas, tot i que la velocitat reglamentària sigui de 50 km/h, les
característiques interurbanes d’aquests vials generen velocitats reals força superiors.
En el cas de la vialitat urbana:, es pot considerar que una part de la xarxa viària municipal
és ciclable tot l’any sense necessitat de crear vies ciclistes específiques:
2.6.7 Xarxa d’itineraris per a vehicles
2.6.7.1 Estructura de la xarxa i intensitat de trànsit
Estructura de la xarxa
Els dos vials de connexió principals són la C-65 i la C-31 que connecten el municipi amb l’AP-7
i amb la N-II a través de la C-35 (Vidreres) i de la C-25 (Cassà de la Selva). Com que el
municipi de Castell-Platja d’Aro està format de tres nuclis, Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’agaró,
els eixos de la xarxa viària territorial també es poden considerar eixos estructurants
municipals.

Font: ICC, Topogràfic 1/5000 i Límits municipals 1/50000

És el cas dels vials següents:
x Carretera de Platja d’Aro a Castell d’Aro o avinguda de Castell d’Aro (GI-662)
x Carretera de Palamós a Santa Cristina d’Aro (C-31)
x Carretera de Castell d’Aro a S’Agaró (GI-6621)
x Carretera de Santa Coloma de Farners a Palamós o avinguda de S’Agaró (C-253)
x Carretera de Circumval·lació (GI-665)
x Carrer Tramuntana (GI-666)
Intensitat de trànsit a la xarxa viària
Com que els eixos estructurants municipals també són vies de la xarxa territorial, es disposa
d’una àmplia informació sobre la intensitat de trànsit en aquests vials, gràcies al Pla
d’aforaments 2007 del DPTOP:
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Taula 7. Intensitat de trànsit a la xarxa viària territorial

Ctra.
C-31
C-31
C-31
C-65
C-65
GI-662
GI-662
GI-665
GI-666
C-253
C-65
C-65
C-65
C-65

Municipi
Sant Feliu de Guíxols
Platja d'Aro
Calonge
Santa Cristina d'Aro
Santa Cristina d'Aro
Santa Cristina d'Aro
Platja d'Aro
Platja d'Aro
Castell d'Aro
Calonge
Llagostera
Llagostera
Santa Cristina d'Aro
Santa Cristina d'Aro

Tram
C-65 - GI-662
GI-662- GIV-6612
GIV-6612 - C-256
C-31 - C-250
C-31 - C-250
GI-666 - C-253
C-250 - GI-666
C-31 - C-253
C-31 - C-253
Sant Feliu-Palamós
C-25 - C-250
C-35 -C-253
C-31 -C-250
C-250 - C-35

IMD
17.571
21.584
18.824
17.571
22.723
6.194
11.884
4.920
9.747
11.209
26.730
14.997
22.723
38.809

Figura 66. Aranya de trànsit de les vies principals

%VP
5,28%
5,59%
6,16%
5,28%
7,55%
3,74%
2,60%
3,93%
4,88%
7,12%
7,55%
4,13%

Any
2005
2007
2007
2005
2004
2005
1999
2005
2005
2007
2007
1998
2004
2007

Font: DPTOP

La intensitat de trànsit d’aquestes vies interurbanes que esdevenen urbanes quan travessen
l’espai edificat dibuixa un conjunt d’eixos principals, tal com es pot observar a la figura
següent.
En un municipi costaner que atrau gran quantitat de turistes, com és Castell-Platja d’Aro, és
imprescindible estudiar la variabilitat del trànsit segons mesos de l’any i segons dies de la
setmana. L’anàlisi de les taules següents mostra com:
x L’IMD mitjana als trams de l’AP-7 que permeten accedir a Castell-Platja d’Aro és
d’aproximadament 40.000 vehicles/dia, per un percentatge de vehicles pesants del
21%. Aquest valor és força baix en comparació amb l’IMD de l’AP-7 als voltants de
Granollers (>100.000 veh/dia), però és el doble de l’IMD de l’AP-7 entre Figueres i la
frontera (<25.000 veh/dia).
x Els accessos de l’AP-7 que connecten el municipi de Castell-Platja d’Aro amb la resta
del territori són l’accés 08 i l’accés 09. L’accés 08 connecta amb l’AP-7 a través de la C65 i de la C-25, a l’alçada de Riudelots de la Selva. L’accés 09 connecta amb l’AP-7 a
través de la C-35, a l’alçada de Vidreres. L’IMD de l’accés 09 representa el doble de
l’IMD de l’accés 08, amb 22.960 i 10.660 vehicles/dia respectivament. En efecte, l’accés
09 també connecta Lloret de Mar, Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols.
x La variació estacional de l’IMD és molt més forta a l’accés 09 que a l’accés 08. En el
primer cas, el màxim anual s’observa al mes d’agost, amb 36.079 vehicles/dia, la qual
cosa representa un 57% més que la mitjana anual. En el segon cas, el màxim anual
s’observa al mes de juliol amb un 12.928 vehicles/dia, la qual cosa representa només
un 21% més que la mitjana anual.

Font: lavola, a partir d’ICC, Topogràfic 1/5000 i DPTOP, Pa d’aforaments 2007

Taula 8. IMD als trams de l’AP-7 entre Lloret i Girona (2008)

TRAM
Lloret – Cassà de la Selva
Cassa – Girona Sud
Lloret – Girona Sud

IMD
42.485
44.245
43.122

% VP
21,2%
21,6%
21,3%

Font: Abertis, Acesa
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Accés 09
(Vidreres)
17.443
19.217
21.397
21.454
22.544
25.368
32.782
36.079
24.261
19.644
18.111
16.889
22.960

ǻ Accés
08*
-9,8%
0,3%
1,8%
7,6%
7,1%
7,0%
21,3%
9,5%
-1,7%
-6,1%
-16,8%
-20,4%
0,0%

ǻ Accés
09*
-24,0%
-16,3%
-6,8%
-6,6%
-1,8%
10,5%
42,8%
57,1%
5,7%
-14,4%
-21,1%
-26,4%
0,0%

*  és la desviació respecte a la mitjana
Font: Abertis, Acesa

Figura 67. Variació estacional de l’IMD als accessos de l’AP-7
40.000

Accés 08

Accés 09

35.000

Pel que fa als vehicles pesants, s’observa poca variació estacional en dia feiner, mentre que
en cap de setmana, la variació estacional és més accentuada que en el cas de l’IMD total. Per
exemple en el cas de la C-31, la diferència entre gener i agost és d’un factor 1 en dia feiner (és
igual l’IMD del gener i l’IMD de l’agost), mentre que és d’un 2,5 en diumenge.
Taula 10. Variació de l’IMD a la C-31 i a la C-253 segons mesos de l’any i dies de la setmana
Carretera C-31 (PQ 317,75)

IMD TOTAL

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Mitjana

Accés 08
(Cassà)
9.620
10.694
10.853
11.475
11.416
11.402
12.928
11.673
10.484
10.005
8.869
8.485
10.660

La variació estacional és més forta en cap de setmana que en dia feiner. Per exemple, en el
cas de la C-31, la diferència entre gener i agost és només d’un factor 1,73 en dia feiner,
mentre que és d’un 1,98 (gairebé el doble) en dissabte.

IMD
PESANTS

Taula 9. Variació de l’IMD a l’AP-7 segons mesos de l’any i dies de la setmana

Juliol 2009

IMD
IMD DlDv
IMD Ds
IMD Dg
IMD
IMD DlDv
IMD Ds
IMD Dg

Gener

Agost

Mitjana

 Mitjana
(gener)

 Mitjana
(agost)

17.391

30.860

21.584

-19,4%

43,0%


GenerAgost
1,77

18.137

31.330

21.845

-17,0%

43,4%

1,73

16.078
14.975
1.178

31.777
27.591
1.259

21.971
19.894
1.250

-26,8%
-24,7%
-5,8%

44,6%
38,7%
0,7%

1,98
1,84
1,07

1.553

1.552

1.592

-2,4%

-2,5%

1,00

319
159

657
398

521
270

-38,8%
-41,1%

26,1%
47,4%

2,06
2,50

25.000

Carretera C-253 (PQ 47,9)

20.000

Gener

Agost

Mitjana

 Mitjana
(gener)

 Mitjana
(agost)

IMD TOTAL

IMD
IMD DlDv
IMD Ds
IMD Dg

9.110

16.181

11.209

-18,7%

44,4%


GenerAgost
1,78

8.978

16.235

11.050

-18,8%

46,9%

1,81

9.462
9.419

16.474
15.616

11.666
11.547

-18,9%
-18,4%

41,2%
35,2%

1,74
1,66

IMD
IMD DlDv
IMD Ds
IMD Dg

188

256

210

-10,5%

21,9%

1,36

IMD
PESANTS

30.000

228

275

240

-5,0%

14,6%

1,21

101
75

236
178

153
117

-34,0%
-35,9%

54,2%
52,1%

2,34
2,37

15.000
10.000
5.000
0

Font: Abertis, Acesa

En el cas de la xarxa que connecta Castell-Platja d’Aro amb l’AP-7 i amb els municipis dels
voltants, també s’observen fortes variacions estacionals d’IMD. Per tal d’estudiar aquestes
variacions, s’ha analitzat la informació obtinguda de les dues estacions permanents de la
Generalitat corresponent als trams dels vials que afecten Castell-Platja d’Aro: la C-31(PQ
317,75) i la C-253 (PQ 47,9).

Font: DPTOP, Pla d’aforaments 2007

Tant a la C-31 com a la C-253, el màxim anual es dóna al mes d’agost, i el mínim al mes de
gener o de desembre. En ambdós casos, l’IMD del mes d’agost pot representar gairebé el
doble de la del gener.
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2.6.8 Reserves d’espais per a aparcament

Juliol 2009

Taula 13. Evolució de la taxa de motorització a Castell-Platja d’Aro (1998-2007)

2.6.8.1 Aspectes generals
L’any 2007, el parc mòbil de Castell-Platja d’Aro estava format de 9.147 vehicles, el 67% dels
quals eren turismes (6.134 turismes). Els camions i les furgonetes representaven el 19%
(1.718 unitats), les motos el 12% (1.123 unitats), i els altres tipus de vehicles un 2%.
Taula 11. Parc de vehicles de Castell-Platja d’Aro (2007)

Tipus de vehicle
Turismes
Motocicletes
Camions i furgonetes
Tractors industrials
Autobusos i altres
Total

Nbr.
6.134
1.123
1.718
10
162
9.147

Any

Turismes

Vehicles

Població

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

6.134
5.836
5.703
5.409
5.128
4.917
4.957
4.944
4.572
3.941

9.147
8.624
8.248
7.757
7.323
7.043
7.068
7.065
6.553
5.747

9.766
9.768
9.239
8.470
7.905
7.691
7.112
6.688
6.185
5.785

Taxa de
motorització
(turismes)
628
597
617
639
649
639
697
739
739
681

Taxa de
motorització
(vehicles)
937
883
893
916
926
916
994
1056
1059
993

Font: Idescat

Figura 68. Evolució del nombre de vehicles a Castell-Platja d’Aro (1998-2007)

Font: Idescat

10.000

Taula 12. Motorització a Castell-Platja d’Aro (2007)

Motorització Motorització
(turismes)
(vehicles)
Castell-Platja
d'Aro
Baix Empordà
Catalunya

628,1

936,6

553,9
462,2

866,8
682,7

9.000
8.000

Nombre d'unitats

Cal destacar que la taxa de motorització de Castell-Platja d’Aro és clarament més alta que la
mitjana del Baix Empordà i de Catalunya: amb uns 628, 1 turismes per 1.000 habitants i uns
936,6 vehicles per 1.000 habitants.

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Font: Idescat

Per tal de conèixer amb més detall la situació de l’aparcament, es pot contrastar el parc de
vehicles amb el parc d’habitatges. Al municipi de Castell-Platja d’Aro, es pot considerar una
xifra d’uns 1,96 turismes per habitatge (2007).

Turismes

Vehicles

Font: Idescat

Si s’analitza l’evolució del parc de vehicles i de la taxa de motorització des del 1998, s’observa:
x Un creixement continu del nombre de turismes i de vehicles.
x Un decreixement de la taxa de motorització de turismes amb una taxa interanual
negativa d’un 0,9%.
x Un decreixement de la taxa de motorització de vehicles, amb una taxa interanual
negativa del 0,7%.
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Unitats per 1000 habitatns

Figura 69. Evolució de la taxa de motorització a Castell-Platja d’Aro (1998-2007)

Taula 14. Parc de vehicles de Castell-Platja d’Aro (2007)

Tipus de vehicle
Turismes
Motocicletes
Camions i furgonetes
Tractors industrials
Autobusos i altres
Total
Font: Idescat

1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Taxa de motorització (turismes)

Taxa de motorització (vehicles)

Nbr.
6.134
1.123
1.718
10
162
9.147

Demanda forana
No es disposa de dades sobre la demanda forana que inclouria els turistes, els visitants, els
commuters i la població de les segones residències. Per pal·liar a la manca d’informació
s’assumeix la hipòtesi que la demanda forana d’aparcament pateix les mateixes variacions que
la intensitat del trànsit. Així, al mes d’agost, representa el 80% de la demanda resident, és a dir
uns 4.907 turismes

Font: Idescat

2.6.8.2 Balanç de la demanda i l’oferta
Per tal de fer el balança entre la demanda i l’oferta d’aparcament, cal contrastar:
x La demanda resident, que s’assimila al parc de vehicles censats al municipi
x La demanda forana, que inclou tota la població no resident que es desplaça al municipi:
residents de les segones residències, turistes (que pernocten), visitants (que no
pernocten), persones que treballen al municipi però que no hi resideixen. En l’absència
de dades precises sobre tots aquests col·lectius, es considera que la demanda
d’aparcament té les mateixes fluctuacions estacionals que la intensitat de trànsit (de la
C-31 i de la C-253), és a dir que, al mes d’agost, la demanda forana representa el 80%
de la demanda resident.
x L’oferta d’aparcament a l’espai privat, distingint l’habitatge principal de les segones
residències.
x L’oferta d’aparcaments públics.
x L’oferta d’aparcament a la via pública.

Oferta d’aparcament a l’espai privat
En l’anàlisi de l’aparcament, cal tenir en compte que el parc d’habitatges es compon
principalment de segones residències: entre els 13.132 habitatges del municipi el 22% són
habitatges principals (2.849) mentre que 71% són segones residències (9.299), i el 7% són
habitatges vacants.
Segons dades del Cens de població i habitatges de l’any 2001, entre els 13.132 habitatges del
municipi un 81% no disposava de cap plaça d’aparcament (10.599 habitatges) i el 19% restant
disposava d’una o més places, sent majoritaris els habitatges amb 1 o 2 places.
Taula 15. Nombre de places d’aparcament a l’espai privat a Castell-Platja d’Aro (2001)

Nombre de places

Cap

Nombre d'habitatges
Nombre total de
places

1

11 a
20
131

21 a
50
90

> 50

Total

308

6a
10
372

226

13.132

1.506 616

744

262

180

452

4.413

2

3a5

10.599 653

753

0

653

Font: INE, Cens 2001
* Per tal d’obtenir una aproximació correcta, es considera una dotació màxima de 2 places per habitatges. És a dir, no es pot
considerar que un habitatge amb una dotació de més de 50 places representa una dotació efectiva de més de 50 places ja que la
poden utilitzar només els residents d’aquest habitatge.

Demanda resident (parc de vehicles)
El parc de vehicles es compon de 9.147 vehicles, entre els quals 6.134 turismes. Tal com s’ha
comentat anteriorment, s’assimila la demanda resident amb el parc de vehicles censats al
municipi i, per tant, es considera que la demanda resident és de 6.134 turismes
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Si el parc de vehicle s’assimila a la demanda dels residents permanents del municipi, cal
analitzar l’oferta d’aparcament dels habitatges principals:

Destaca sobretot la dotació d’aparcament de la plaça Europa amb 1.089 places, que
representa el 42% de la dotació total del municipi.

Taula 16. Nombre de places d’aparcament als habitatges principals (2001)

Oferta de places a la via pública
Es pot fer una aproximació a l’oferta de places a la via pública assumint les hipòtesis següents:
x La longitud total de la xarxa viària del municipi és d’aproximadament 219.000 metres
(ICC, Topogràfic 1/50.000).
x Es considera que el 50% d’aquesta xarxa és apta per aparcar (s’exclou la xarxa
interurbana, part de la xarxa de les urbanitzacions, part de la xarxa del nucli de Castell
d’Aro i part de la xarxa del nucli de Platja d’Aro).
x Es considera una mitjana d’una fila d’aparcament en cordó per carrer.
x Es considera una longitud mitjana de 5 metres per vehicle.

Nombre de places
Nombre
d'habitatges
Nombre total de
places

2

3a5

6a
10

2.041 325

292

82

64

32

2

11

0

584

164

128

64

4

22

Cap

1

325

11 a
20

21 a
50

> 50

Total
2.849
1.2
91

Font: INE, Cens 2001

També es pot fer una aproximació a l’oferta d’aparcament a les segones residències:

Així, la dotació de places a la via pública seria de 21.900 places.

Taula 16. Nombre de places d’aparcament als habitatges principals (2001)

Nombre de places
Nombre
d'habitatges
Nombre total de
places

2

3a5

6a
10

11 a
20

21 a
50

> 50

Total

8.558 328

461

226

308

99

88

215

10.283

0

922

452

616

198

176

430

3.122

Cap

1

328

Font: INE, Cens 2001

Es considera per tant una dotació de places d’aparcament a l’espai privat de 4.413
places.
Oferta de places en aparcaments públics
El municipi de Castell-Platja d’Aro disposa dels següents aparcaments d’ús públic:
Taula 17. Dotació de places en aparcaments d’ús públic (2009)

Ubicació
Masia Bas
Plaça Enric Morera
Plaça Europa
Parc dels
Enamorats
Davant Eroski
Davant Cines
C/ Siena
Estació d'autobusos
Riudaura
C/ La Vila
Av. de la Platja
Av. de la Llum
Sala Polivalent
TOTAL

BALANÇ
Demanda d’aparcament residencial
Demanda forana
Oferta d’aparcament a l’espai privat
Oferta d’aparcament en aparcaments
públics
Oferta d’aparcament a la via pública
BALANÇ
APARCAMENT A LA VIA PÚBLICA

6.134
4.907
4.413
2.589
21.900
17.861
4.039

El balanç de l’oferta i de la demanda mostra un superàvit global de més de 17.000 places a tot
el municipi. Aquesta xifra és merament teòrica ja que no diu res dels desequilibris entre els
diferents barris de la ciutat. En canvi, es pot considerar que en període estival, més de 4.000
vehicles necessàriament han d’aparcar a la via pública.

Places
204
317
1.089
nd
204
317
84
90
138
72
18
36
20
2.589

Font: Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
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