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1. INTRODUCCIÓ: ANTECEDENTS I OBJECTIUS 

La mobilitat és un dels factors més importants que intervenen a l’hora d’afrontar la millora 

mediambiental i de la qualitat de vida de les persones de qualsevol municipi. En 

conseqüència, és evident que cal un procés acurat de planificació d’aquesta mobilitat, en el 

qual han de tenir-se presents tots i cada un dels elements que formen part i condicionen la 

mobilitat del terme municipal de Santa Cristina d’Aro. Aquesta planificació passa per una 

anàlisi detallada de quina és la mobilitat que -prenent en consideració les característiques 

demogràfiques, socioeconòmiques i territorials de l’àrea d’estudi i la mobilitat actual- 

determini les mancances del model existent, per a evolucionar cap a un model de mobilitat 

sostenible i que englobi, també, la mobilitat que generaran els nous creixements urbanístics 

previstos en el POUM. 

El present document avalua la proposta urbanística de la revisió del POUM de Santa Cristina 

d’Aro. Els càlculs realitzats es basen en els creixements previstos en els sectors delimitats 

per la present revisió de POUM, és a dir, els PAU-UH, els PAU i els SUD. Els PAU-UH, tot i 

ser zones parcialment desenvolupades, per raons tècniques, jurídiques i administratives, la 

revisió del POUM els manté delimitats com a polígons d’actuació i per tant es computa la 

mobilitat generada. La revisió de planejament també delimita nous PAU en sòl urbà i 

modifica les característiques dels SUD, ambdós objecte d’avaluació en termes de mobilitat 

pel present document. 

 

1.1. MOTIUS PER A LA REVISIÓ DEL POUM 

La revisió del planejament urbanístic general de Santa Cristina d’Aro, aprovat definitivament 

per la Comissió d’Urbanisme de Girona en data 07/01/2008, ve motivada i es justifica per la 

necessitat imposada per un seguit de fets que el condicionen i a l’hora obliguen a 

l’administració local a adaptar el seu planejament urbanístic municipal a noves 

circumstàncies.  

Així la present revisió del POUM es planteja en base a quatre tipus d’actuacions clarament 

diferenciades: 

1. ACTUACIONS D’OBLIGAT COMPLIMENT 

a. donar compliment a les sentències judicials en relació al POUM, dictades en 

el període 2009/2018 

b. donar compliment a  diferents resolucions administratives que l’afecten. 

2. ADAPTACIONS AL MARC LEGAL I TERRITORIAL DE RANG SUPERIOR 

a. adaptació del POUM/2008 al Pla territorial parcial de les Comarques 

Gironines aprovat definitivament amb posterioritat al mateix, en data 

14/09/2010 i a les directrius de paisatge que el Pla incorpora 
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b. adaptació del POUM al catàleg del paisatge de les Comarques Gironines 

aprovat definitivament amb posterioritat al mateix, en data 23/11/2010 

c. revisió de les determinacions del POUM/2008 adaptant-se a la nova situació 

que, en relació als riscos hidrològics, determina i condiciona el Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico de 2016  

d. paral·lelament i coincidint en el temps en que es redacta i tramita la Revisió 

del POUM de Santa Cristina d’Aro, s’ha redactat i aprovat provisionalment, en 

data 19/11/2020, el Pla Director Urbanístic de Revisió dels Sòls no 

Sostenibles del Litoral Gironí. En conseqüència el nou text de la Revisió del 

POUM ha d’adaptar.se als criteris, directrius, recomanacions i determinacions 

del referit PDU-RSNS-LG. 

3. INCORPORAR LES MODIFICACIONS PUNTUALS DEL POUM APROVADES EN EL 

PERÍODE 2008/2018 

4. INCORPORAR L’ORDENACIÓ I DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT 

DERIVAT EXECUTAT EN EL PERÍODE 2008/2018 

El punt de partida d’aquesta revisió del POUM va ser l’acord d’aprovació, pel Ple municipal 

en data 1 d’agost de 2018, del document d’AVANÇ DE PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 

MUNICIPAL, inici del període d’exposició pública i posada en marxa del procés de 

participació ciutadana que des d’agost de 2018 fins desembre de 2019 s’ha dut a terme.  

La present revisió del POUM, que recull el fruit d’aquest llarg procés de participació en la 

presa de decisions i que incorpora les adaptacions al marc legal i territorial anteriorment 

indicades, ha de donar compliment al se’n deriva de l’Informe sobre l’Avanç de pla de Santa 

Cristina d’Aro, a l’efecte de l’informe urbanístic i territorial previst al TR de la Llei 

d’Urbanisme, aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió celebrada 

en data 13/02/2019. 

Així, el nou POUM, un cop assolides les obligacions ja exposades que el justifiquen i 

motiven, proposa adaptar el vigent model d’ordenació urbana i d’ocupació del sòl del 

municipi de Santa Cristina d’Aro a les noves circumstàncies ambientals, socials i 

econòmiques, en un context clarament diferent d’aquell en el que es va redactar i aprovar 

l’últim planejament urbanístic municipal l’any 2008.  

La relació d’actuacions vinculades amb la planificació territorial i urbanística municipal indica 

tant el nivell d’activitat municipal com les dificultats que en el desenvolupament d’algunes de 

les  determinacions del POUM s’ha trobat la gestió urbanística municipal. Es posa en 

evidència el desajust existent entre alguns dels propòsits i determinacions del planejament 

vigent, amb el marc social, ambiental, paisatgístic, econòmic i també legal/normatiu que 

subratlla i, alhora, condiciona les necessitats públiques i privades que el municipi es planteja 

avui i en un futur pròxim, especialment a partir i com a conseqüència del nou marc urbanístic 

que dibuixen les obligacions imposades en compliment de sentències, l’adaptació al marc 

que determina el planejament territorial i al nou marc legal en matèria de riscos hidrològics. 
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En el nou context, les determinacions bàsiques que regeixen el procés de revisió de la 

planificació urbanística municipal es fonamenten en la cultura territorial que com a societat 

hem adquirit i que qüestionen alguns dels principis que foren la referència sobre la que es va 

projectar el marc urbanístic municipal de l’any 2008. 

Aquesta cultura territorial s’ha evidenciat al llarg d’un procés altament participatiu que ha 

posat l’accent en: 

- la necessària valorització del territori i el seu paisatge, 

- la correcció dels desajustos que mostra el planejament davant les noves situacions 

derivades dels canvis socials, ambientals i econòmics que s’han produït en els últims 

deu anys 

- les dificultats de gestionar les determinacions del planejament, principalment en les 

urbanitzacions històriques 

El procés participatiu ha permès conèixer i difondre l’estat de desenvolupament del 

POUM/2008 en els anys de la seva vigència i les conseqüències que el seu 

desenvolupament ha tingut sobre la qualitat de vida de les persones, per l’equilibri del medi 

natural i pel desenvolupament dels objectius socials i econòmics que es pretenien. Aquest 

exercici ha suposat compartir i posar en pràctica estratègies de planejament que buscaran 

l’equilibri entre les necessitats socials, les activitats econòmiques, la diversitat i funcionament 

dels ecosistemes, i el valor del seu paisatge tant del medi rural com del medi urbà, garantint 

els serveis urbans i ambientals essencials per al benestar de les persones. 

 

1.2. OBJECTIUS 

Com s’ha mencionat amb anterioritat, aquest document forma part de la proposta de revisió 

del Pla d’Ordenació Urbana Municipal, i per tant, pretén unir les dinàmiques de mobilitat 

actual amb les futures, que vindran derivades de la nova planificació urbanística. D’aquesta 

manera, els objectius específics són: 

 

1- Exposar les característiques principals de l’actual mobilitat a Santa Cristina d’Aro, 

tenint present els principals components de la mateixa. 

 

2- Avaluar els futurs increments potencials de la mobilitat provocats per l’ordenació que 

la revisió del POUM fa en relació a les activitats i usos del sòl. 

 

3- Avaluar la capacitat d’absorció dels increments futurs de les actuals xarxes de 

mobilitat, a diferents escales i amb els diversos modes. 

 

4- Proposar les mesures necessàries per aconseguir una mobilitat global al municipi que 

es regeixi pels principis de mobilitat sostenible. 
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Per assolir aquests objectius, el document s’articula en diferents capítols, que donen 

resposta a les demandes proposades. 

El capítol 1, es correspon a aquesta breu introducció i marc legal del document, juntament 

amb el context territorial del municipi de Santa Cristina d’Aro que es mostra seguidament. 

El capítol 2 presenta l’anàlisi de les dinàmiques i processos de la mobilitat actual, així com 

una visió general dels components de la mateixa, com són dades de desplaçaments o les 

xarxes viàries i el transport públic. Es recullen en detall les xarxes de mobilitat existents al 

terme municipal i es fa un emmarcament de la mobilitat obligada per motius de feina i estudi. 

El capítol 3 desenvolupa l’estudi de la mobilitat generada, on s’avalua l’increment potencial 

de desplaçaments provocat per la nova planificació prevista en el POUM així com la 

necessitat de nous aparcaments i la incidència de la nova mobilitat sobre la contaminació 

atmosfèrica. 

El capítol 4 recull les propostes i mesures concretes per tal d’absorbir la mobilitat generada 

en el conjunt del municipi, regides pels principis de mobilitat sostenible.  

 

1.3. MARC LEGAL 

Aquest document recull l’estudi de la mobilitat generada relacionada amb la revisió del 

POUM, a través del nou POUM de Santa Cristina d’Aro. En concret, aquest document està 

regulat segons determina, en primer lloc, l’article 18 de la llei 9/2003, de 13 de juny, de la 

mobilitat; i en segon lloc, l’article 2 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació 

dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada. S’especifica, en aquest article, que:  

 

 Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada avaluen l’increment potencial de 

desplaçaments provocat per una nova planificació o una nova implantació d’activitats i la 

capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els 

sistemes de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a 

peu. 

 

 També valoren la viabilitat de les mesures proposades en el propi estudi per gestionar de 

manera sostenible la nova mobilitat i, especialment, les fórmules de participació del 

promotor o promotora per col·laborar en la solució dels problemes derivats d’aquesta 

nova mobilitat generada. 

 

 L’objectiu dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada és definir les mesures i 

actuacions necessàries per tal d’assegurar que la nova mobilitat generada en l’àmbit 

d’estudi segueixi unes pautes caracteritzades per la preponderància dels mitjans de 

transport més sostenibles, i així acomplir amb el canvi de model de mobilitat promogut 

per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 
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I, pel que fa a l’article 3, els àmbits d’actuació que necessiten un estudi independent en els 

següents instruments d’ordenació territorial i urbanística: 

 

 Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis. 

 

 Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova 

classificació de sòl urbà o urbanitzable. 

 

 Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació 

de nous usos o activitats. 

Amb aquest EMAG es vol avaluar, doncs, l’impacte que sobre la mobilitat provoca la revisió  

del planejament municipal, ja sigui per l’activitat residencial o per les activitats econòmiques, 

i la capacitat d’absorció de la xarxa actual en els diferents modes de transport. A més, també 

és necessari en aquest document recollir possibles propostes de millora i alternatives 

capaces d’assumir variacions en la mobilitat, tenint en compte els principis de la mobilitat 

sostenible. 

Cal tenir molt present que per les particulars circumstàncies que motiven en concret aquesta 

revisió del POUM, la nova ordenació significa una reducció molt important de les previsions 

de creixement que feia el POUM/2008, i és en aquest nou context on s’ha d’emmarcar 

l’EAMG, que en relació a la situació actual consolidada suposarà lleugers increments de 

mobilitat, però en relació a les previsions del POUM anterior suposarà una dràstica 

disminució de la mobilitat en aquell moment es preveia.  

En l’article 69 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme, es determina el contingut de la memòria del pla d’ordenació urbanística 

municipal (POUM), i queda recollida la necessitat d’incloure l’EAMG dins de la documentació 

del POUM. 

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, que incorpora un canvi de model de la mobilitat 

sota valors de seguretat, sostenibilitat i integració social, defineix aquest estudi com 

l’instrument que ha de permetre avaluar l’increment potencial dels desplaçaments provocats 

per una nova planificació o una nova implantació d’activitats, i la capacitat d’absorció dels 

serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi les modalitats de transport de baix o nul 

impacte, com els desplaçaments en bicicleta o a peu. Aquesta Llei defineix la mobilitat 

sostenible com “la mobilitat que se satisfà en un temps i amb un cost raonables i minimitza 

els efectes negatius sobre l’entorn i la qualitat de vida de les persones”. 

L’EAMG requereix, per tant, un important exercici de coherència entre els diferents 

documents que formin part del POUM, per tal d’aconseguir un planejament òptim i que doni 

resposta, de manera transversal, a les necessitats urbanístiques presents i futures del 

municipi de Santa Cristina d’Aro, en el nou context de decreixement en l’extensió urbana i en 

la mobilitat que es generarà, en relació a les previsions fetes pel POUM/2008. 
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1.4. CONTEXT TERRITORIAL 

Santa Cristina d’Aro és un municipi de la comarca del Baix Empordà, dins de l’àmbit 

territorial funcional de les comarques de Girona. Es troba en el punt de connexió entre la part 

sud de la plana de l’Empordà i la plana de Girona; i entre el massís de les Gavarres i de 

Cadiretes, amb una vessant a la Costa Brava.  

La superfície del municipi és de 67,55km², compresos amb onze entitats singulars de 

població: Bell-lloc, Bufaganyes, Canyet, Mas Trempat, Romanyà de la Selva, Salom, Santa 

Cristina d’Aro, Solius, el Vilar, Roca de Malvet i Camps de Santa Maria. Un municipi amb 

molts nuclis diferents, tot i que amb una població molt desigual.  

L’orografia és també un element determinant en la configuració del terme municipal de Santa 

Cristina d’Aro, i es poden diferenciar tres elements vertebradors. Per un costat, la part nord 

del municipi, es correspon al conjunt muntanyenc de les Gavarres; la plana central, 

articulada entorn a les vies de comunicació, en concret la C-65, entre Sant Feliu de Guíxols i 

Girona; i en darrer lloc, la part sud del terme, que correspon a la part de Cadiretes i la sortida 

al mar, a la Costa Brava.  
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Figura 1: Cobertes del sòl. Font: elaboració pròpia. 
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Més de la meitat del terme municipal de Santa Cristina d’Aro es troba sota una figura de 

protecció, dins de dos espais naturals protegits (Figura 2). Un 40% del territori forma part de 

l’àmbit del PEIN de les Gavarres, mentre que pràcticament un 21% forma part del PEIN de 

Cadiretes. Per tant, més del 60% del sòl es troba protegit per un figura legal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Espais d’interès natural. Font: elaboració pròpia. 
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Figura 1: Evolució de la població 1998-2019. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’idescat 

1.4.1. Principals característiques socioeconòmiques de la població 

La població de Santa Cristina d’Aro era de 5.223 habitants (IDESCAT, 1 de gener del 2019), 

amb una densitat de 77,3 hab/km², molt per sota de la mitjana del conjunt comarcal, situada 

en 191,5 hab/km². 

La població es concentra de forma majoritària, més de la meitat, en el nucli central, Santa 

Cristina, i la resta es divideix entre els diferents nuclis i urbanitzacions del municipi, mostrant 

així la complexitat territorial que se’n desprèn, en especial a l’hora de gestionar la mobilitat 

(Taula 1) . 

  Homes Dones Total % del total 

Bell·lloc 155 157 312 6 

Bufaganyes 204 202 406 7,8 

Canyet de Mar 30 30 60 1,1 

Romanyà de la Selva 188 165 353 6,8 

Salom 254 242 496 9,5 

Santa Cristina d’Aro 1323 1344 2667 51,1 

Solius 43 52 95 1,8 

Vilar (El) 212 207 419 8 

Malvet 207 193 400 7,7 

Camps de Santa Maria 8 7 15 0,3 

    5223 100 

Taula 1: Distribució de la població per nuclis. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, 2019 

Pel que fa a l’evolució de la població, mostra una certa estabilitat en el darrer decenni, 

després d’uns anys, entre el 1998 i el 2009, en que la població es va doblar assolint els 

5.000 habitants. Un canvi fàcilment relacionable amb el context de crisi i estancament 

econòmic patit a nivell general. 
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Un altre aspecte a tenir present per a l’anàlisi de la mobilitat que es farà posteriorment és 

l’anàlisi de la tipologia d’habitatges al municipi. Les dades ens mostren que per l’any 2011, el 

57% de l’habitatge era principal, i el 36%, secundari (Taula 2). Les dades són lleugerament 

diferents a les del conjunt del Baix Empordà, on les dues categories són més similars. El pes 

del turisme de la Costa Brava, com en el seu context territorial, és elevat, i dona resposta a 

aquestes dades.  

 

  
Santa 

Cristina 
% 

Baix 

Empordà 
% Catalunya % 

Principals 2.062 57 51.846 47 2.944.944 76 

Secundaris 1.300 36 46.469 42 470.081 12 

Buits 277 8 11.840 11 448.356 12 

Total 3.639 100 110.155 100 3.863.381 100 

Taula 2: Tipologia d'habitatges. Font: elaboració pròpia a partir de dades d’habitatges familiars de l'Idescat, 2011 

Un altre aspecte important per analitzar la realitat social i econòmica és el pes de cada 

sector en relació a l’economia local, així com els treballadors i treballadores també en cada 

un dels quatre sectors econòmics. El pes del sector terciari és elevat, com a la resta del 

territori superior al 70%. Destaca, en el cas de Santa Cristina d’Aro, el cas de la construcció, 

que supera el 20% del VAB, superant també en més de vuit punts la mitjana comarcal (Taula 

3). 

 

  
Santa 

Cristina 
% 

Baix 

Empordà 
% Catalunya % 

Agricultura 0,4 0,5 64,6 2,3 2.318,70 1,1 

Indústria 2,2 2,8 246,3 8,9 45.202,10 21 

Construcció 15,7 20,3 330,3 12 11.162,90 5,2 

Serveis 59,1 76,3 2.114,00 76,7 156.544,80 72,7 

Total 77,5 100 2.755,20 100 215.228,50 100 

Taula 3: VAB per sector d'activitat. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat, 2017 

Respecte a l’ocupació, els patrons segueixen la mateixa lògica que en l’aportació de cada 

sector econòmic al conjunt del VAB. Així, tant pels afiliats al règim general de la seguretat 

social (Taula 4) com pels autònoms (Taula 5) tenen en el sector serveis la principal font 

d’ocupació, tot i que la construcció té igualment un pes molt més elevat que al Baix Empordà 

o el conjunt de Catalunya. 

 

  
Santa 

Cristina 
% 

Baix 

Empordà 
% Catalunya % 

Agricultura 0  204 0,7 9.372 0,3 

Indústria 60 5,2 3.183 10,6 443.576 15,9 
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Construcció 357 31 4.362 14,5 136.060 4,9 

Serveis 732 63,5 22.374 74,3 2.200.404 78,9 

Total 1.153 100 30.123 100 2.789.412 100 

Taula 4: Afiliacions al règim general de la SS segons ubicació del compte de cotització. Font: elaboració pròpia a 

partir de dades de l'Idescat, 2019 

 

Taula 5: Afiliacions al règim d'autònoms de la S.S. segons ubicació del compte de cotització. Font: elaboració 

pròpia a partir de dades de l'Idescat, 2019 

1.5. EL POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO EN EL SEU CONTEXT 

TERRITORIAL 

El POUM de Santa Cristina d’Aro té diverses figures de planejament d’abast supramunicipal 

que l’influeixen, que jeràrquicament el condicionen, destacant el Pla Territorial Parcial de les 

Comarques Gironines (PTPCG), el Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC) 

2006-2026 o el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya, tal com es detalla a continuació. 

1.5.1. Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

En data del 14 de setembre del 2010, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 

Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines. L’àmbit d’aplicació d’aquest pla inclou 

totes les comarques de la província de Girona, i estableix les estratègies comunes a tot el 

territori en funció de tres sistemes: espais oberts, assentaments i infraestructures de 

mobilitat. Les determinacions d’aquest pla hauran de ser resoltes a escala municipal amb el 

Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM). 

El PTPCG determina que el municipi de Santa Cristina forma part de l’àmbit plurimunicipal 

del sistema urbà de Sant Feliu de Guíxols, conjuntament també amb Castell-Platja d’Aro, 

que per la seva coherència funcional és l’àmbit òptim per consolidar-se com a node en el 

conjunt de la proposta de vertebració territorial. Tot i això, determina que no és necessari 

redactar cap pla director urbanístic supramunicipal, si bé recull la necessària coordinació en 

la promoció de sòl per activitats econòmiques. 

  
Santa 

Cristina 
% 

Baix 

Empordà 
% Catalunya % 

Agricultura 13 2,5 552 4,9 22.798 4,1 

Indústria 27 5,2 655 5,8 39.448 7,2 

Construcció 98 19 2.313 20,5 68.179 12,4 

Serveis 377 73,2 7.763 68,8 419.386 76,3 

Total 515 100 11.283 100 549.811 100 
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Figura 2: Estratègia d'espais oberts, estratègies d'assentaments i actuacions d'infraestructures del PTP de les 

comarques de Girona. Font: PTPCG (2010) Espais oberts, estratègies d'assentaments i actuacions 

d'infraestructures. 

Pel que fa al sistema d’assentaments, el Pla determina dues estratègies diferents pels dos 

nuclis antics que formen part del municipi: 

 

• Pel cas de Santa Cristina d’Aro, en determina una creixement mitjà. Segons la 

normativa urbanística, en l’article 3.7, estableix “aquesta estratègia en aquells 

nuclis o àrees de mitjana o petita dimensió urbana que per les seves 

condicions de sòl i de connectivitat poden tenir un creixement proporcionat a la 

seva realitat física com a àrees urbanes”, tal com es motiva i justifica a la Memòria 

urbanística de la revisió del POUM. 

 

• Pel nucli de Romanyà de la Selva, en determina només estratègia de millora i 

compleció. Segons l’article 3.9 de la normativa, es defineixen com “El Pla estableix 

aquesta estratègia en aquells nuclis que per la seva petita dimensió no tenen 

capacitat per a estructurar extensions urbanes o que no disposen de sòl 

físicament apte per a la urbanització o que tenen un baix nivell d’accessibilitat. 

L’objectiu d’aquesta estratègia és la recuperació i millora d’aquests nuclis com 

a patrimoni urbanístic, mitjançant el foment de la residència associada a les 

activitats rurals, a les activitats professionals desconcentrades, i a la segona 

residència de reutilització, i també als serveis turístics de qualitat i petita 

escala.” 
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• Tal i com es motiva i justifica en la Memòria urbanística de la revisió del POUM, el 

PTPCG determina que per al nucli de Santa Cristina d'Aro, l’extensió urbana 

admissible en aplicació de les limitacions que el planejament territorial estableix per a 

l’estratègia de creixement moderat, és de  12,71 ha. Atès que els sòls d’extensió 

previstos pel planejament urbanístic vigent, dins el règim de sòl urbanitzable, superen 

l’extensió màxima admissible pel PTPCG, la revisió del POUM/2008 s’adapta a 

aquesta condició i en conseqüència proposa un creixement màxim de 12,29 ha. que 

localitza en tres sectors de sòl urbanitzable: Ridaura, Equipament riera de Malvet i El 

Padró.   

Pel sistema d’espais oberts, tal i com s’ha mencionat amb anterioritat, el municipi de Santa 

Cristina d’Aro té més de la meitat del seu sòl amb una figura de protecció, com són els PEIN 

de Gavarres i Cadiretes. A més, també el PTPCG recull sòls de protecció territorial i 

preventiva. Segons determina la normativa d’ordenació territorial del Pla, en el seu article 

2.10, es defineixen com a sòls de protecció els “classificats com a no urbanitzables en el 

planejament urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de 

protecció territorial. El Pla considera que cal protegir preventivament aquest sòl, 

sense perjudici que mitjançant el planejament d’ordenació urbanística municipal, i en 

el marc que les estratègies que el Pla estableix per a cada assentament, es puguin 

delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si escau”. 

En darrer lloc, pel que fa al sistema d’infraestructures de mobilitat, el PTPCG incorpora els 

principals elements que conformen el sistema actual  i que ja recollia el POUM/2008, 

reforçant el caràcter de la carretera C-65 dins la xarxa bàsica territorial. El Pla també 

contempla la possibilitat de reservar sòl per crear una anella ferroviària o tramvia entorn de 

les Gavarres, que permetria una millor connectivitat entre la Costa Brava central i Girona. Tot 

i això, donat que des de l’administració de la Generalitat no s’ha avançat en la definició i 

concreció d’aquesta infraestructura, no es possible que des del planejament municipal es 

pugui fer reserves de sòl per a un traçat que en l’actualitat no està definit. 

1.5.2. Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC) 2006-2026 

L’any 2006 el govern de la Generalitat de Catalunya aprova el Pla d’Infraestructures de 

Transport de Catalunya, amb l’horitzó temporal del 2026, preveient les necessitats de 

mobilitats en el conjunt del territori català. El PITC té caràcter de pla territorial sectorial, 

d'acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, i de pla específic a 

l'efecte d'allò que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. Les actuacions 

recollides per aquest Pla, pel seu caràcter sectorial, van ser afegides després a la 

planificació territorial parcial, com és el cas del PTPCG, anteriorment exposat.   

En el cas de Santa Cristina d’Aro i el seu sistema funcional, amb els municipis de Sant Feliu 

de Guíxols i Castell–Platja d’Aro, es determinen algunes actuacions importants que fan 

referència a la mobilitat. 

Pel que fa als transport públics, la posada en marxa d'un corredor de transport públic 

col·lectiu a l'entorn del massís de les Gavarres i d'un servei de tren tramvia entre l'aeroport, 

Girona, Flaçà i la Costa Brava, amb especial atenció a les relacions amb els serveis 
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ferroviaris d'altes prestacions, tal com s’ha mencionat en l’apartat del PTPCG referent al 

sistema d’infraestructures. També proposa completar l’Anella de les Gavarres, en els trams 

no desdoblats per facilitar l’accés a la Costa Brava i, en concret referent a la C-65, el 

desdoblament entre Girona i Llagostera i per la C31 el desdoblament entre Platja d’Aro i 

Torrent. En relació a les infraestructures ferroviàries el Pla contempla un tramvia entre 

Girona i Sant Feliu de Guíxols. Cap d’aquestes previsions s’han dut a terme i en el context 

actual seran de difícil execució. 

1.5.3. Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya 

A Catalunya, el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat per Decret 328/1992 de 14 de 

desembre, és l'instrument de planificació de nivell superior que estructura el sistema d'espais 

protegits i integra aquest sistema dins del conjunt del territori, ja que el PEIN és un pla 

territorial sectorial enquadrat dins del Pla territorial de Catalunya aprovat l’1995. 

Dos espais dins del terme municipal de Santa Cristina d’Aro estan inclosos dins del PEIN, tal 

i com s’ha mencionat en l’apartat anterior sobre els espais oberts del PTPCG. Ambos espais 

suposen més de la meitat del terme, entre l’espai de Gavarres al nord, i el de Cadiretes a la 

part sud.  

Aquests sòls, per tant, han de mantenir la seva figura de protecció en funció del que 

determina la llei d’espais protegits.  
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2. MOBILITAT ACTUAL 

2.1. XARXA DE MOBILITAT EXISTENT 

Els següents apartats presenten, per a cada un dels modes de transport principals: vehicles 

rodats, vianants i bicicletes i transport col·lectiu quina és la xarxa de mobilitat actual. 

Figura 3: Infraestructures viàries del municipi de Santa Cristina d'Aro. Font: elaboració pròpia 
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2.1.1. Xarxa d’itineraris per a vehicles 

Vies de comunicació principals 

La comunicació de Santa Cristina d’Aro en relació als seus municipis veïns així com amb la 

capital provincial i Barcelona són bones. Es troba a 31 kms de Girona per la C-65 i a 99 kms 

de Barcelona per l’AP-7/E-15. A més està a només a 8,2 Kms de Sant Feliu de Guíxols per 

la C-65, a 6,7 de Castell-Platja d’Aro per la Gi-662 o a 9,8 de Llagostera per la mateixa C-65. 

Així, es pot dir que les principals vies de comunicació supramunicipals per ordre 

d’importància són: 

- La C-31 i C-65, que van a Girona, Sant Feliu de Guíxols i Palamós i creuen el terme 

municipal de Santa Cristina d’Aro, esdevenint un eix viari bàsic per a la mobilitat 

comarcal. 

- A nivell inferior destaca la C-250 que connecta amb Platja d’Aro.  

- Ja en una jerarquia d’importància menor es troben la Gi-662, la Giv.6613 i la Gi-685 i 

la Gi-682 permetent l’accés a la urbanització de Rosamar des de Sant Feliu de Guíxols i 

Tossa de Mar. 

Per la seva localització, unint el sistema litoral amb la capital provincial de Girona, el trànsit 

d’aquestes vies diàriament és força important. Tot i que amb dades de l’any 2001 (any de 

l’última Enquesta de Mobilitat Obligada, EMO), les vies més importants tenen la següent 

intensitat mitjana diària: 

 

- C-32 entre Santa Cristina d’Aro i la C.-250 de més de 18.000 vehicles;  

 

- entre Santa Cristina i el trencant de la Gi-662 de 20.783 vehicles, 

 

-  entre la Gi-662 i la Giv-6612 poc més de 16.000 vehicles, 

 

- la C-65 entre la C-41 i la C-250 la intensitat mitjana diaria fou de 18.782 vehicles i 

entre la C-250 i la C-35 de 28.533, 

 

- entre Sant Feliu de Guíxols i la C-31 es comptabilitzaren uns 7.500 vehicles diaris. 

Cal tenir en compte però, que aquestes xifres augmenten de manera significativa durant els 

mesos d’estiu. 

Pel que fa a la xarxa viària dins del municipi, destaca la comunicació entre les diverses 

urbanitzacions, bàsicament amb vies que surten des del nucli més important de Santa 

Cristina d’Aro, encara que cal destacar, també, que a la urbanització de Rosamar s’hi 

accedeix des del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols. 

Les vies de comunicació internes de Santa Cristina d’Aro més importants per al trànsit rodat 

són:  
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- Gi-6611, que dona accés a Solius 

- GIV-6613, que dona accés a la urbanització Bell-lloc i enllaça amb la GIV-6612, que 

dona accés a la Vall Repòs, Romanyà i Sant Miquel d’Aro. 

- Avinguda de la Roca de Malvet i carretera de Malvet que donen accés a la 

urbanització Roca de Malvet. 

- Avinguda Ridaura que permet accedir al Vilar i el Club de Golf Costa Brava. 

- La carretera de Romanyà al Mas Nou, que permet la comunicació entre les 

urbanitzacions de Golf d’Aro i Mas Nou amb Romanyà. 

- Camí de les Teules, que dona accés a la urbanització del mateix nom. 

- Camí de Mas Trempat, que comunica la urbanització de Mas Trempat i la C-65. 

- La Gi-682, que permet l’accés a rosa mar des de Sant Feliu de Guíxols i Tossa de 

Mar. 

- La via de l’antic Carrilet de Girona a Sant Feliu de Guíxols. 

Aquesta xarxa principal es complementa amb d’altres carrers que formen la xarxa urbana 

municipal, dels quals cal destacar, pel volum de trànsit que suporten els següents: 

 

- El carrer Puig, que permet accedir al barri de Salom 

 

- El carrer del camí de la Mora per accedir al barri del Colomar 

 

- L’avinguda de la Sureda i el Camí de Pedrells 

 

- El carrer del Ridaura i Francesc Macià 

 

- El carrer Doctor Josep Trueta 

 

- El carrer Salvador Dalí 

 

- El carrer Doctor Casals 

 

- Carrer Teulera i carrer Carrilet són els principals eixos transversals d’est a oest. 

Ja fora del nucli pròpiament urbanitzat, es troba tota una xarxa de camins rurals i pistes 

forestals d’entre els quals cal destacar per exemple el camí de Sant Benet, el de Sant Baldiri 

i el de Solius a Can Cabanyes de Montagut; el camí de la Casa nova a Sant Benet o el camí 

Vell de Sant Feliu de Guíxols a Pedralta, entre d’altres. 
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Figura 4: Aparcament Espai Ridaura, equipament de creació i difusió de les arts escèniques. Font: fotografia 

pròpia 

Aparcaments 

 

En general, Santa Cristina d’Aro disposa d’una important quantitat d’aparcament. La major 

part dels carrers disposen d’aparcament lliure a la calçada. A més, existeixen zones 

expressament reservades per a l’estacionament de vehicles, d’autobusos i taxis al costat 

dels principals equipaments i serveis municipals: zona esportiva, Ajuntament o Policia. 

 

 

Figura 3: Aparcament a la vora de l'ajuntament. Font: fotografia pròpia 

Figura 5: aparcament del Pavelló, la piscina municipal i el camp de futbol. Font: fotografia pròpia 
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A part dels aparcaments il·lustrats a les imatges anteriors, es troben també zones 

d’aparcament prop d’altres equipaments com és el cas de l’Escola Bressol o l’Escola Peralta 

que disposen d’un aparcament municipal al carrer Camí Fondo. 

 

Tots els aparcaments estan senyalitzats i disposen de places de minusvàlids, tal com marca 

la legislació. Altrament, cal esmentar també que moltes activitats comercials (supermercats, 

etc.) disposen de places d’aparcament per als seus clients. 

 

Per altra banda, a les urbanitzacions es disposa també d’aparcament a la via pública, tot i 

que de forma majoritària es disposa d’aparcaments privats dins els habitatges. Per tant, no 

pot dir-se que la disponibilitat d’aparcament sigui una problemàtica per al municipi, existint un 

balanç entre la oferta i la demanda, de forma que sols hauria d’existir un cert dèficit 

d’aparcament en moments puntuals a l’estiu o durant fires o festes. 

 

2.1.2. Xarxa d’itineraris per a vianants i bicicletes 

Tot i que al municipi no existeixen carrers exclusius per a vianants, destaca el carrer Teulera 

com el principal eix que creua tot el municipi des de l’Ajuntament fins als equipaments 

esportius municipals i on es troben bona part de serveis, comerços i equipaments.  

A banda, d’això, cal esmentar que s’han trobat algunes mancances importants a destacar 

sobre la xarxa d’itineraris per a vianants. En molts casos, l’amplada de les voreres no és 

suficient per persones amb mobilitat reduïda o carros de nens. Tot i que s’han anat eliminant 

les barreres arquitectòniques, aquesta problemàtica no està resolta en la seva totalitat. Per 

exemple en el Carrer dr. Pau Casals existeixen obstacles, i voreres sense rajoles que 

suposen un impediment important. O l’amplada de les voreres del carrer comerç just abans 

de creuar amb el Carrer Teulera resulta del tot insuficient. 

Per altre costat, pel que es refereix als carril-bici, cal dir que és del tot inexistent a dins del 

municipi, deixant de banda el carril bici de Girona a Sant Feliu de Guíxols anomenada via 

verda del Carrilet. 

Finalment, cal destacar que passen pel terme municipal alguns itineraris per a senderisme 

com és el cas del GR-95, o els senders de petit recorregut com el PRC-102 o 110. 
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2.1.3. Xarxa d’itineraris per a transport col·lectiu 

Seguidament, en referència als itineraris per a transport col·lectiu, cal esmentar que el 

municipi no disposa de transport ferroviari ni tampoc de servei de bus urbà. 

A banda d’això, el municipi està connectat amb d’altres termes municipals a través del servei 

de bus que es detalla a continuació: 

Línies de bus interurbà amb municipis veïns: Sant Feliu de Guíxols, Castell Platja d’Aro, 

Girona o Palamós.  

 - Linia 105 (Teisa): estació d’origen: Girona cap a Santa Cristina d’Aro: 23 

freqüències diàries entre setmana (des de les 7:08, primera arribada fins les 21:53, última 

arribada). 15 freqüències els dissabtes feiners (des de les 7:08, primera arribada fins les 

20:53, última arribada) i 13 freqüències els diumenges i festius (des de les 9:53, primera 

arribada a les 20:53, última arribada). A partir del març del 2020, tres freqüències no tenen 

sortida a Girona, si no a l’Hospital de Santa Caterina de Salt. 

 - Línia 105 (Teisa): estació origen Santa Cristina d’Aro cap a Girona: 24 freqüències 

els dies feiners (primera sortida a les 6:37, última sortida de Santa Cristina a les 21:22), 15 

freqüències els dissabtes feiners (primera sortida Santa Cristina a les 7:37, última sortida 

21:22), i 14 freqüències els diumenges i festius (primera sortida de Santa Cristina a les 7:37, 

última sortida a les 21:22. A partir del març del 2020, tres freqüències no tenen destinació 

final a Girona, si no que continuen fins a l’Hospital de Santa Caterina de Salt.  

 -Línia 105 (Teisa) estació origen Santa Cistina d’Aro cap a Sant Feliu, Castell i Platja 

d’Aro. Des de Santa Cristina d’Aro, 23 freqüències cap a Sant Feliu els dies feiners (primera 

sortida a les 7:08 i última sortida a les 21:53), de les quals només 4 freqüències que arriben 

a Castell i Platja durant tot l’any. La resta son freqüències estacionals. 15 freqüències els 

dissabtes feiners (primera a les 7:05, última a les 20:53. D’aquests només 4 arriben tot l’any 

a la resta dels municipis. La resta són estacionals). Els diumenges i festius la primera sortida 

Figura 6: Via verda de carrilet al seu pas pel municipi: Font: fotografia pròpia 
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a Sant Feliu de Guíxols és a les 9:53 i la última a les 20:53 amb una freqüència total de 13 

desplaçaments diaris, només 4 arriben a la resta de municipis. 

-Línia 105 (Teisa): origen Sant Feliu de Guíxols cap a Santa Cristina d’Aro. 24 

freqüències diàries (primera arribada a Santa Cristina a les 6:37 i última a les 21:22. Només 

4 provenen de Platja d’Aro, la resta directament des de Sant Feliu de Guíxols). Els dissabtes 

hi ha 15 freqüències des de Sant Feliu de Guíxols, amb la primera arribada a les 7:37 i la 

última a les 21:22. Finalment, els diumenges i festius es compta amb 14 freqüències. La 

primera arriba a Santa Cristina a les 7:37 i la última a les 21:22, igual que els dissabtes 

feiners. 
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Figura 7: Horaris de bus línia 105 Girona-Platja d’Aro. Font: Teisa 
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Figura 8: Horaris de bus línia 105 Platja d’Aro-Girona. Font: Teisa 
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Línia de bus interurbà Costa Brava-Barcelona. 

Una altra línia de bus que passa pel municipi és la que enllaça l’Aeroport de Barcelona i la 

Costa Brava, des del terme municipal de l’Escala. 

- Línia Costa Brava-Barcelona (Sarfa). Aquesta línia ofereix un servei diari amb 7 freqüències 

diàries els dies feiners, amb la primera sortida a les 7:15 i la última a les 19:30. Aquest servei 

incrementa en una freqüència més a les 20:30 els diumenges i festius; i durant el mes de 

juny i els primers quinze dies de setembre s’afegeix el viatge de les 5:10 del matí. 

-Línia Costa Brava-Barcelona (Sarfa). Des de l’Escala i cap a Santa Cristina d’Aro, el servei 

ofereix les mateixes freqüències, tot i que des de l’escala només en surten 3 freqüències 

diàries,. La resta tenen el seu punt d’origen a Palafrugell, essent la primera sortida a les 6:15 

i la última a les 18:30 els dies feiners i a les 19:20 els diumenges i festius. Cal afegir també el 

mes de juny i els primers quinze dies de setembre el viatge que surt de Palafrugell a les 

4:15. 

-Línia Barcelona- Costa Brava (Sarfa). En sentit invers, començant el recorregut a la T2 de 

l’aeroport de Barcelona, arriben a Santa Cristina d’Aro 8 viatges diaris, tot i que 3 d’ells tenen 

l’origen a l’estació del Nord de Barcelona, amb la primera arribada a Santa Cristina ales 9:45 

i la última a les 2:15 (només el mes de juny i la primera quinzena de setembre). Cal afegir un 

nou viatge els diumenges i festius amb arribada a les 0:00. 

-Línia Barcelona-Costa Brava (Sarfa). Tots els viatges que arriben a Santa Cristina d’Aro des 

de Barcelona segueixen el seu recorregut fins a Palafrugell, exceptuant 3 freqüències diàries 

que continuen fins a l’Escala. Així, el primer viatge que surt de Santa Cristina és el de les 

9:45, i l’últim a les 21:30, horari que augmenta a les 00:00 els diumenge si festius i a les 2:15 

el mes de juny i la primera quinzena de setembre. 
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Figura 103: Horaris i freqüències línia Barcelona-Costa Brava. Font: Sarfa 

Figura 9: Horaris i freqüències línia Costa Brava-Barcelona. Font: Sarfa 
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El municipi presenta una morfologia urbana dispersa sobre el territori amb set principals 

urbanitzacions localitzades en àmbits territorials deslligats del nucli principal, seguint una 

practica d’assentaments pròpia de la segona meitat del s.XX, que provoca disfuncions 

evidents en el sistema de mobilitat del municipi.  

No existeix transport públic municipal i el transport públic, donada la morfologia urbana no 

arriba a aquestes urbanitzacions disperses i disgregades del nucli. No obstant, el transport 

públic interurbà circula pels carrers Pont del Rei i Teulera on es troben les parades. Aquests 

fets influeixen de manera important en l’ús del vehicle privat per als desplaçaments tant 

municipals com supramunicipals de la població de Santa Cristina d’Aro. 

 

 

2.2. MOTORITZACIÓ I POLS D’ATRACCIÓ 

2.2.1. Parc de vehicles  

En relació al parc de vehicles, Santa Cristina d’Aro compta actualment amb un total de 5.106 

vehicles a motor (Idescat, 2018). Aquest es reparteix entre turismes (3.090), motocicletes 

(880), camions i furgonetes (929), tractors industrials (14) i autobusos o altres (939). Es 

tracta d’un parc de vehicle en continu augment, si es té en compte que a l’any 1997 el 

municipi comptava amb 2.580 vehicles. Per tant, s’ha duplicat la xifra amb 20 anys. No 

obstant aquest creixement sostingut durant tots els anys, sí que s’aprecia una disminució del 

parc de vehicles entre els anys 2008 i 2014, situant-se el 2015 en xifres similars al 2008. Per 

tant uns anys de nul creixement, i fins i tot, decreixement del nombre de vehicles, 

conseqüència, sens dubte, de la crisi econòmica existent. 

 

 

 

 

Figura 41: Parades de bus al carrer Teulera i a la carretera C-65 a l'entrada i la sortida del municipi. Font: 

fotografia pròpia 
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Any Turismes Motocicletes 
Camions i 

furgonetes 

Tractors 

industrials 

Autobusos i 

altres 
Total 

2018 3090 880 929 14 193 5106 

2017 3031 824 885 14 193 4947 

2016 2913 782 901 14 189 4799 

2015 2832 748 911 15 179 4685 

2014 2767 710 926 17 185 4605 

2013 2760 681 934 18 184 4577 

2012 2760 673 915 19 186 4553 

2011 2716 645 891 22 192 4466 

2010 2705 631 919 22 215 4492 

2009 2681 606 932 29 217 4465 

2008 2852 574 947 32 225 4630 

2007 2801 545 931 39 231 4547 

2006 2647 489 867 33 213 4249 

2005 2545 445 799 27 196 4012 

2004 2391 384 754 23 168 3720 

2003 2261 370 710 24 161 3526 

2002 2162 340 679 26 151 3358 

2001 2103 329 650 35 159 3276 

2000 1958 315 629 33 151 3086 

1999 1849 298 589 39 143 2918 

1998 1772 276 540 32 131 2751 

1997 1637 266 507 35 135 2580 

Taula 6: Evolució del parc de vehicles, 1997-2018. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat 

 

Figura 5: Nombre de vehicles per tipologia, 2018. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat 
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2.2.2. Índex de motorització 

Pel que fa a l’índex de motorització municipal, és a dir, la relació entre el nombre de vehicles 

per a cada 1000 habitants, es situa actualment 981,36, el que suposa, gairebé, un vehicle 

per habitant. A destacar d’aquest índex és el fet que el màxim de l’índex de motorització dels 

últims anys es troba a l’any 2001, amb més d’un vehicle per a cada habitant, situant-se 

aquest índex en 1140,27. A partir d’aquest any s’aprecia una lleugera disminució fins al 

2003, estabilitzant-se l’índex fins al 2008, moment de la crisi econòmica, i que per tant, 

disminueix la relació entre nombre de vehicles i població, situant-se en xifres menors a 900. 

No obstant això, hi ha un augment sostingut des de l’any 2014, tot i que encara no s’han 

arribat a les xifres d’abans de la crisi econòmica. Les previsions són que aquest augment 

continuï de forma sostinguda als propers anys, seguint així la tendència actual. 

 

 

Figura 13: Evolució de l'índex de motorització 1991.2018. Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'IDESCAT, 

2019 

Resulta important fer la comparativa de l’índex de motorització del municipi front a la totalitat 

de Catalunya, la província de Girona i la comarca del Baix Empordà. El gràfic mostra que 

Santa Cristina d’Aro presenta una tendència diferent a la resta. Si bé tant a nivell de 

Catalunya com a Girona o al conjunt de l’Alt Empordà s’ha produït un creixement sostingut 

de l’índex seguint la mateixa tendència en els tres dels casos, tot i que amb unes taxes 

menors al conjunt de Catalunya com a Girona, Santa Cristina d’Aro presenta una realitat 

diferent. El patró de creixement no és el mateix, i en comptes d’un augment sostingut el que 

presenta és una irregularitat important interanual, amb una màxims al 2001 i una davallada a 

partir de llavors, una tendència que no s’observa en la resta de les anàlisis. 
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2.2.3. Principals pols d’atracció 

Els principals pols d’atracció del municipi són els principals serveis i equipaments municipals, 

com és el cas de:  

- Centre d’Atenció Primària, juntament amb l’Ajuntament i la Policia Local 

- Equipaments esportius, que inclouen el camp municipal de Santa Cristina, la Piscina 

Municipal i el Pavelló d’esports.  

- Equipaments d’ensenyament i culturals. Inclou escola Bressol Guirigay, Biblioteca 

Baldiri Reixac, Escola Pedralta, El Gran Museu de la Màgia i Casa Màgica 

- Equipaments de culte: Església de Santa Cristina d’Aro 

- Zona industrial comercial: inclou, supermercats, correus, restaurants i d’altres serveis. 

 

- A les urbanitzacions destaquen pocs equipaments, sí que es troben establiments 

d’allotjament o la zona de golf, que són també infraestructures que edevenen pols 

d’atracció de desplaçaments importants. Aquestes urbanitzacions són destinades 

principalment a l’ús residencial. 

2.2.4. Mobilitat obligada 

Aquest nou apartat analitza la mobilitat obligada amb origen o destí a Santa Cristina d’Aro. 

La mobilitat obligada s’entén com aquells desplaçaments que es realitzen per motius laborals 

o d’estudi. És a dir, és aquella mobilitat que es produeix des del domicili per motius de feina 

i/o estudi, considerant solament el primer viatge que es realitza al dia. S’estima que la 

mobilitat obligada s’aproxima al 90% del trànsit a les hores punta del matí. Per a realitzar 

aquesta anàlisi es prenen les dades de l’Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO, d’ara en 

endavant) de l’any 2001, que si bé es va realitzar ja fa un cert temps, pel fet que es va 

realitzar juntament amb el cens de població de l’any 2001, es tracta de la darrera enquesta 

de mobilitat obligada realitzada i amb una significança estadística prou important. Aquesta 

EMO recull les dades del primer viatge que realitzen al matí els residents que estudien o 

treballen fora de casa. Es tracta, així, de xifres únicament corresponents als dies feiners, de 

dilluns a divendres, comptant només el primer desplaçament del matí, i no el de tornada. En 

definitiva, l’EMO permet determinar els principals fluxos que es donen a nivell municipal i 

supramunicipal i degut a que es tracta d’una enquesta censal té una amplitud difícilment 

equiparable a altres tipus d’enquesta. És per això que es fan servir aquestes dades. 

 

 

 

 



ESTUDI AMBIENTAL DE LA MOBILITAT GENERADA PEL POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO 

30 
 

 
 

Mobilitat Obligada en viatges/dia 
 

Per motius de feina Per motius d'estudis   

Desplaçaments Homes Dones Total Homes Dones Total Total 

Desplaçaments interns 265 183 448 9 4 13 461 

Desplaçaments a altres municipis 449 301 750 66 61 127 877 

Desplaçaments des d'altres municipis 263 139 402 1 3 4 406 

Total generats* 714 484 1198 75 65 140 1338 

Total atrets* 263 139 402 1 3 4 406 

Diferència entrades i sortides -451 -345 -796 -74 -62 -136 -932 

Taula 7: Nombre de desplaçaments diaris amb origen o destinació Santa Cristina d'Aro. Font: elaboració pròpia a 

partir de dades EMO 2001 

*Total generats: Suma dels desplaçaments interns i dels desplaçaments cap a altres 

municipis 

*Total atrets: Desplaçaments des d’altres municipis 

Índex d’autocontenció 

L’índex d’autocontenció és la relació entre els desplaçaments laborals (o d’estudis) dins del 

municipi i els desplaçaments totals (dins i fora del municipi). En el cas de Santa Cristina 

d’Aro l’índex d’autocontenció laboral és del 39%, el que equival a dir que 3,9 de cada 10 

residents al municipi tenen el seu lloc de treball al mateix municipi. Pel que fa als estudis 

l’índex d’autocontenció és del 10%. En total l’índex d’autocontenció per a mobilitat obligada 

(per motius de feina i per motius d’estudis) és del 26,4%. El fet que aquest índex 

d’autocontenció sigui baix fa que la dependència del vehicle privat sigui alta i explica també, 

les altes xifres de l’índex de motorització municipal. 

Mobilitat interna 

En relació a la mobilitat interna del municipi de Santa Cristina d’Aro, les dades de l’EMO 

mostren que al municipi hi treballen 448 residents; o el que és el mateix, diàriament es 

generen 448 desplaçaments a dins del municipi per motius de feina. Tenint en compte el 

mode de transport d’aquests desplaçaments, predomina el vehicle privat, amb 253 

desplaçaments, 104 a peu o en bicicleta i només 1 amb transport públic. La resta, 89 no es 

desplacen.  
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Figura 14: Mobilitat interna segons mode de transport. Font: elaboració pròpia a partir de dades EMO, 2001 

Per altra banda, resulta important també veure els desplaçaments en relació al gènere. Així, 

es pot dir que en els desplaçaments interns, predominen els que realitzen els homes: 265 

d’homes i 183 de dones.  

En relació als desplaçaments per estudis, la mateixa enquesta mostra que són 13 els 

desplaçaments interns en el propi municipi que es realitzen diàriament, dels quals, més de la 

meitat es fan en vehicle privat. 

Mobilitat externa 

a) Mobilitat des de Santa Cristina d’Aro 

Per altra banda, cal analitzar la mobilitat que es genera des de Santa Cristina d’Aro cap a 

d’altres municipis per motius laborals. Es veu com, dels 750 desplaçaments que es generen 

diàriament, predominen els desplaçaments cap a Sant Feliu de Guíxols (250 desplaçaments) 

i Castell-Platja d’Aro (148), seguit per Girona i Barcelona, però aquests ja a més distància, 

amb 69 i 63 desplaçaments respectivament. 
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Figura 15: Destinació dels desplaçaments originats a Santa Cristina d'Aro per motiu de feina. Font: Elaboració 

pròpia a partir de dades EMO, 2001 

En relació al mode de transport amb què es realitzen aquests desplaçaments, destaca amb 

el 90% dels desplaçaments el vehicle privat. Per contra, només 15 dels desplaçaments (2%) 

es realitzen amb transport públic, i aquests són, majoritàriament, els que es desplacen cap a 

Barcelona.   

 

Figura 6: Mobilitat externa amb origen Santa Cristina d'Aro per motiu de feina segons mode de transport. Font: 

elaboració pròpia a partir de dades EMO, 2001 
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En relació a la mobilitat des de Santa Cristina d’Aro per motius d’estudi, es produeixen 

diàriament 127 desplaçaments, la majoria dels quals tenen com a destinació Girona, Sant 

Feliu de Guíxols o Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Fluxos de mobilitat externa amb origen Santa Cristina d'Aro per motiu d'estudis. Font: elaboració 

pròpia  a partir de dades EMO, 2001 

Per altra banda, cal esmentar que existeixen dues situacions diferents en relació al mitjà de 

transport utilitzat per a aquests desplaçaments. En els desplaçaments que es produeixen 

cap a Girona i Barcelona, hi ha un predomini del transport públic, mentre que per la resta de 

destinacions hi predomina llargament l’ús del vehicle privat. D’això se’n desprèn que tot i que 

segueixen predominant els desplaçaments que es realitzen amb el vehicle privat, en el cas 

dels desplaçaments obligats per motiu d’estudi pren també una rellevància important, amb 

poc més del 20% dels desplaçaments, el transport públic. 
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Figura 7: Mobilitat externa per motiu d'estudis amb origen Santa Cristina d'Aro segons mode de transport. Font: 

elaboració pròpia a partir de dades EMO, 2001 

b) Mobilitat cap a Santa Cristina d’Aro 

Segons l’enquesta de mobilitat quotidiana de l’any 2001, arriben al municipi 402 ocupats no 

residents. Aquesta mobilitat prové, bàsicament, de Sant Feliu de Guíxols amb 220 

desplaçaments, seguit per Castell-Platja d’Aro amb 61; i ja a més distància, Llagostera, amb 

21. 

 

Figura 19: Desplaçaments amb destinació Santa Cristina d'Aro per motiu de feina. Font: elaboració pròpia a partir 

de dades EMO, 2001 
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L’anàlisi del mode de transport de realització d’aquests desplaçaments mostra una situació 

similar a la dels desplaçaments que es produeixen des de Santa Cristina d’Aro: un predomini 

gairebé absolut dels desplaçaments en vehicle privat (94%) i només el 3% de desplaçaments 

amb transport públic, bàsicament des de Sant Feliu de Guíxols. 

 

Figura 8: Desplaçaments cap a Santa Cristina d'Aro per motiu de feina segons mode de transport. Font: 

elaboració pròpia a partir de dades EMO, 2001 

En contraposició al nombre de desplaçaments per motius d’estudi que es generen des de 

Santa Cristina d’Aro, l’enquesta de mobilitat mostra que cap a Santa Cristina s’hi desplacen 

només 4 persones que provenen des de fora dels municipis veïns. 

Privat
94%

Públic
2%

No motoritzat
1%

No aplicable
3%



ESTUDI AMBIENTAL DE LA MOBILITAT GENERADA PEL POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO 

36 
 

A mode de resum, es mostra a continuació el resum dels desplaçaments atrets i generats pel 

municipi de Santa Cristina d’Aro tant per motiu de feina com d’estudi, amb els principals 

municipis d’origen i de destinació. 

 

Figura 9: Origen i destinació dels desplaçaments atrets i generats a Santa Cristina d'Aro. Font: elaboració pròpia a partir de 

dades EMO, 2001 
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Consideracions finals 

A mode de resum de tot aquest apartat sobre la mobilitat actual de Santa Cristina d’Aro, 

s’observa que: 

• Del total de treballadors amb destinació al municipi, el 53% són residents i el 47% 

venen de fora (dades EMO 2001). 

• Gairebé el 85% dels treballadors no residents ocupats al municipi provenen de la 

comarca del Baix Empordà, amb predomini de Sant Feliu de Guíxols, que representa 

gairebé el 55% dels desplaçaments. 

• Gairebé el 65% dels desplaçaments de feina des de Santa Cristina es produeixen 

dins la mateixa comarca, amb predomini de Sant Feliu de Guíxols que aglutina un 

terç dels desplaçaments. 

• Pràcticament no hi ha desplaçaments atrets per motius d’estudis. 

• El 37% dels desplaçaments generats a Santa Cristina per motiu d’estudis tenen destí 

a Girona, i el 20% a Barcelona. 

• Existeix un gran predomini del vehicle privat de tots els desplaçaments amb origen i 

destí a Santa Cristina d’Aro, el que ve determinat en bona mesura per les condicions 

orogràfiques i de distància entre els diversos nuclis i urbanitzacions municipals. 



ESTUDI AMBIENTAL DE LA MOBILITAT GENERADA PEL POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO 

38 
 

3. AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

3.1. Paràmetres establerts en els annexos del decret 344/2006 

Els desenvolupament urbà futur que es preveu amb el POUM de Santa Cristina d’Aro 

generarà una mobilitat determinada i nova, en funció de la tipologia d’us, ja sigui industrial, 

residencial, zones verdes, equipaments, etc., i les seves característiques pròpies. En aquest 

sentit, el decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de 

mobilitat generada determina quina és la generació de viatges que es deriva de les noves 

construccions. Per això, relaciona els nous usos urbans amb una generació i atracció de 

desplaçaments determinats. I, més concretament, l’article 8.1 determina la manera com 

s’han de fer les estimacions sobre el nombre de desplaçaments generat pels diferents àmbits 

del pla en funció de les superfícies, els usos permesos o l’índex d’edificabilitat, i remet a 

l’Annex I del Decret per detallar les ràtios concretes mínimes de generació de desplaçaments 

(Figura 10). Per tal de determinar aproximadament quina és la nova mobilitat que generen 

els nous sectors de desenvolupament que es proposen en el POUM de Santa Cristina d’Aro, 

es consideren els següents paràmetres per a calcular la nova mobilitat en funció de les 

edificacions i els tipus de sòl. 
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3.2. Càlcul de la mobilitat generada 

Aquest apartat que segueix fa una aproximació a les futures necessitats i demandes 

d’infraestructures relacionades amb la nova mobilitat generada i amb d’altres serveis com el 

cas del transport púbic i la situació de la mobilitat municipal, que s’hauran de considerar en la 

distribució modal del planejament. 

Figura 10: Paràmetres establerts en els annexos del Decret 344/2006. Font: decret 344/2006, de 19 de setembre, de 

regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada. 
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En total, el nou POUM municipal de Santa Cristina d’Aro desplega un total de 17 Polígons 

d’Actuació (PA) en sòl urbà consolidat, 3 sectors de Sòl urbanitzable delimitat (SUD) 

residencial, 1 Sòl Urbanitzable delimitat (SUD) industrial i 1 Sòl urbanitzable no delimitat 

(SUND) per a usos mixtes. 

Els nous sectors de creixement tenen un potencial de 1.778 habitatges en PAU i 239 en 

SUD-residencial, que es distribuiran per les diferents urbanitzacions del municipi. 

Polígons d’actuació urbanística sectors urbanitzables 

La revisió del POUM de Santa Cristina d’Aro es val de la figura dels polígons d’actuació per 

tal gestionar àmbits territorials en sòl urbà que tenen dues procedències diferenciades, les 

urbanitzacions històriques i els àmbits de nova ordenació que garanteixen l’autonomia de 

l’actuació. 

Urbanitzacions històriques (PAU-HU) 

El POUM reconeix com a urbanitzacions històriques, que delimita com a polígons d’actuació, 

set àmbits territorials en sòl urbà consolidat que provenen d’anteriors planejaments derivats 

aprovats entre 1963 i 1972, en el marc de la “Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana” de 1956 i amb anterioritat a la Ley 19/1975 de reforma de l’anterior.  

 

Polígon Nom urbanització Planejament derivat 

PAU-UH 01 Golf Costa Brava 
 

1963 

PAU-HU 02 Rosamar 1964 

PAU-HU 03 Bell-lloc II 1964 

PAU-HU 04 Les Teules 1965 

PAU-HU 05 Sant Miquel d’Aro 1967 

PAU-HU 06 Vall Repòs 1968 

PAU-HU 07 Can Reixac 1972 

Taula 8: Urbanitzacions històriques de Santa Cristina d'Aro. 

Actuacions amb ordenació detallada pel POUM  

 

Polígon Nom actuació 

PAU 08 Romanyà 
 PAU 09 Can Castelló 

PAU 10 Dotacions Golf  

PAU 11 Cases Escoles 

PAU 12 Colomar 

PAU 13 Avinguda Església 

PAU 14 Roca de Malvet 

PAU 15 Rec d’Illa 

PAU 16 Avinguda Costa Brava 

PAU 17 Jacint Verdaguer 

En relació als creixements, aquesta revisió del POUM ordena un total de quatre sectors en 

sòl urbanitzable delimitat, tres  residencials i un industrial, i un sector en sòl urbanitzable no 

delimitat d’ús mixt. 
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Els sectors residencials delimitats són: 

SUD.  1 - Sector residencial RIDAURA 

SUD.  2 - Sector residencial EL PEDRÓ 

SUD.  3 - Sector residencial EQUIPAMENTS RIERA DE MALVET 

El sector  d’activitats econòmiques i industrials delimitat és: 

SUD. 4 - Sector activitats econòmiques MOLÍ D’EN TARRÉS 

L’estimació de la nova mobilitat, tant generada com atreta, segons els usos definits per als 

nous sectors urbanístics en el POUM de Santa Cristina d’Aro es calcula mitjançant 

l’encreuament de les dades dels habitatges o superfícies de sostre previstes per sectors, i de 

les ràtios que estableix el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 

d’avaluació de la mobilitat generada. 

 

 

Superfíci
e (ha) 

Habitatge
s 

estimats 

m² sostre 
estimat 

Ràtio/Decret 
344/2006 

Desplaçament
s 

estimats 

POLIGONS D’ACTUACIÓ           

PAU-UH 01 - Golf Costa Brava 134,94 513 247.178 7 viatges*habitatge 3.591 

PAU-HU 02 - Rosamar 37,05 349 142.578 7 viatges*habitatge 2.443 

PAU-HU 03 – Bell-lloc II 44,75 181 113.866 7 viatges*habitatge 1.267 

PAU-HU 04 – Les Teules 31,65 259 105.568 7 viatges*habitatge 1.813 

PAU-HU 05 – Sant Miquel d’Aro 51,34 196 119.032 7 viatges*habitatge 1.672 

PAU-HU 06 – Vall Repòs 65,42 208 11.886 7 viatges*habitatge 1.456 

PAU-HU 07 – Can Reixach 6,15 25 16.012 7 viatges*habitatge 175 

PAU 08 – Romanyà 0,58 4 1.970 7 viatges*habitatge 28 

PAU 09 – Can Castelló 0,91 2 4.381 7 viatges*habitatge 14 

PAU 10 – Dotacions Golf 1,12 2 5.369 7 viatges*habitatge 14 

PAU 11 – Cases Escoles 0,63 12 2.368 7 viatges*habitatge 84 

PAU 12 - Colomar 3,12 12 6.042 7 viatges*habitatge 84 

PAU 13 – Avinguda Església 0,77 6 2.185 7 viatges*habitatge 42 

PAU 14 – Roca de Malvet 0,56 5 1.379 7 viatges*habitatge 35 

PAU 15 – Rec d’Illa 0,19 2 522 7 viatges*habitatge 14 

PAU 16 – Avda Costa Brava 1,62 2- 5.728 7 viatges*habitatge 14 

PAU 17 – Jacint Verdaguer 1,92 - 2.184 5 viatges*100 m² 
sostre 

109 

            

TOTAL POLIGONS 
D’ACTUACIO 

384,39 1.778 887.248  12.855 

      

SOL URBANITZABLE           
 

SUD 1 - Ridaura 4,52 203 24.875 7 viatges*habitatge 1.421  
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SUD 2 – El Pedró 1,46 11 3.638 7 viatges*habitatge 77  

SUD 3 - Equip. Riera Malvet 6,31 25 7.590 7 viatges*habitatge 175  

TOTAL SUD RESIDENCIAL 12,29 239 36.103   1.673  

SUD 4  Molí d'en Tarrés 14,38   79.171 5 viatges * 100 m² 
sostre 

3.959  

TOTAL SUD INDUSTRIAL 14,38   79.171  3.959  

             

TOTAL SÒL URBANITZABLE 26,67 239 115.274   5.632  

             

TOTAL STA CRISTINA 424,91 2017 1.002.522   18.487  

Taula 9: Aproximació al nombre de viatges generats per cada zona. Font: elaboració pròpia a partir de les dades 

del Decret 344/2006 

D’acord amb l’anàlisi de la mobilitat actual de la població de Santa Cristina d’Aro (segons 

EMO 2001) realitzat anteriorment a l’apartat 2 del present EAMG, d’aquests 18.487 viatges 

generats a les set urbanitzacions històriques i als nous sectors urbanístics previstos en el 

POUM en sòl urbà no consolidat o en sectors de sòl urbanitzable delimitat, el 86,8% es 

realitzaran en vehicle privat, el 3,9% en transport públic i el 9,3% seran desplaçaments no 

motoritzats, és a dir, a peu o en bicicleta. Les correspondències seran, així, 16.047 

desplaçaments que es faran en vehicle privat, 720 en transport públic i 1.719 a peu o en 

bicicleta. 

Els sectors que generaran més desplaçaments són, evidentment, els que tenen programat 

més sostre i nombre d’habitatges contemplats. En aquest cas els creixements més 

importants en nombre d’habitatges i per tant de nous desplaçaments es corresponen amb les 

urbanitzacions històriques Golf Costa Brava (513 habitatges i 3.591 desplaçaments),  

Rosamar (349 habitatges i 2.443 desplaçaments), Les Teules (259 habitatges i 1.813 

desplaçaments), Vall Repòs (208 habitatges i 1.456 desplaçaments) i el sector SUD Ridaura 

(203 habitatges i 1.421 desplaçaments), amb més de 200 habitatges cada un d’ells. En total 

el creixement d’aquests sectors suposarà gairebé el 75% del total de la mobilitat generada 

tenint en compte que les urbanitzacions històriques existents, que ja suposen la major part 

d’aquest percentatge, no es poden considerar nova mobilitat generada donat que es tracta 

d’assentaments que per raons tècniques (manca d’urbanització) i legals (manca de cessió 

d’espais lliures) s’inclouen en polígons d’actuació. Per altra banda, la mobilitat generada pels 

creixements industrials o d’activitat econòmica serà de poc menys de 4.000 desplaçaments. 

Per usos, doncs, el residencial serà el que generarà més nombres de viatges, seguit per l’ús 

industrial previst en el SUD 4 que generarà 3.959 nous desplaçaments. 

3.2.1. Distribució modal de la mobilitat generada 

Vistes ja les característiques de la mobilitat actual del municipi de Santa Cristina d’Aro, 

remarcant la dependència del vehicle privat i la manca, en general, de connexions internes 

de transport públic, s’ha utilitzat la mateixa proporció de modes de transport que presentava 

l’EMO 2001 per analitzar un per un el mode de transport dels nous desplaçaments generats. 

Per això, es pren de referencia que el 86,8% dels desplaçaments es faran en vehicle privat, 

el 3,9% en transport públic i el 9,3% en mitjans no motoritzats (bicicleta i a peu). 
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 La següent taula mostra per a cada un dels nous creixements quina serà la nova mobilitat 

modal que generarà. Cal fer incidència en el fet que com bé s’ha esmentat amb anterioritat, 

actualment no existeix servei de transport públic local a Santa Cristina d’Aro. No obstant 

això, els càlculs que es mostren sí que tenen en compte aquesta modalitat de desplaçament, 

que inclouria aquells desplaçaments que es produiran cap a fora del municipi. Tot i que per a 

cada un dels sectors s’ha calculat quin seria el potencial ús dels diversos mitjans de 

transport, cal dir que per exemple el transport públic no arriba a la major part de les 

urbanitzacions. No obstant això, aquestes dades poden servir per veure quina seria la 

potencial ocupació del transport públic en cas que s’optés per millorar la mobilitat i la oferta 

de transport públic local. 

Taula 10: Hipòtesi de nous desplaçaments segons mitjà de transport a partir de la mobilitat actual. Font: 

elaboració pròpia a partir de dades EMO 2001 

                                                       HIPÒTESI A PARTIR DE LA MOBILITAT ACTUAL 

  
Desplaçaments 

estimats 
Vehicle privat 

(86,8%) 
Transport públic 

(3,9%) 
No motoritzat 

(9,3%) 

PAU-UH 01 Golf Costa Brava 3.591 3.117 140 334 

PAU-HU 02 - Rosamar  2.443 2.121 95 227 

PAU-HU 03 - Bell-lloc II 1.267 1.100 49 118 

PAU-HU 04 - Les Teules 1.813 1.574 71 169 

PAU-HU 05 - Sant Miquel d'Aro 1.672 1.451 65 155 

PAU-HU 06  - Vall Repòs 1.456 1.264 57 135 

PAU-HU 07 - Can Reixac 175 152 7 16 

PAU 08- Romanya 28 24 1 3 

PAU 09 – Can Castello 14 12 1 1 

PAU 10 - Dotacions Golf 14 12 1 1 

PAU 11 - Cases Escoles 84 73 3 8 

PAU 12 - Colomar 84 73 3 8 

PAU 13  - Avinguda Església 42 36 2 4 

PAU 14- Equip Roca Malvet 35 30 1 3 

PAU 15 - Rec Dilla 14 12 1 1 

PAU 16 - Avda Costa Brava 14 12 1 1 

PAU 17 - Jacint Verdaguer 109 95 4 10 

TOTAL PAU 12.855 11.158 501 1.196 

          

SUD 1 - Ridaura 1.421 1.233 55 132 

SUD 2 - El Pedró 77 67 3 7 

SUD 3 - Equip. Riera Malvet 175 152 7 16 

TOTAL SUD-Residencial 1.673 1.452 65 156 

          

SUD 4 - Molí d’en Tarrés 3.959 3436 154 368 

TOTAL SUD-Industrial 3.959 3.436 154 368 

TOTAL STA CRISTINA 18.487 16.047 721 1.719 
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3.3. Necessitats d’aparcament dins i fora de la via pública 

3.3.1. Aparcament fora de via pública de vehicles i bicicletes 

L’Annex 2 i 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre (Figura 10) estableixen les reserves 

mínimes d’aparcament de vehicles i bicicletes que han d’estar situats fora de la via pública. 

D’aquestes premisses es deriva que per als nous creixements de Santa Cristina d’Aro 

s’hagin de fer reserves d’aparcament. 

A continuació s’aporta la reserva de places d’aparcament fora de la via pública per a 

bicicletes, motocicletes i turismes calculades per a cada sector urbanístic en funció dels nous 

habitatges permesos, segons el que estableix l’Annex 2 i 3 del Decret 344/2006. 

 

      
Places d'aparcament fora de la via 

pública 

Sector 
Habitatges 

nous 
m² sostre 
estimat 

bicicletes 
motociclete

s 
turismes 

PAU-UH 01 Golf Costa Brava 513 247.178 1158 290 579 

PAU-HU 02 - Rosamar  349 142.578 698 175 349 

PAU-HU 03 - Bell-lloc II 181 113.866 362 91 181 

PAU-HU 04 - Les Teules 259 105.568 518 130 259 

PAU-HU 05 - Sant Miquel d'Aro 196 119.032 412 103 206 

PAU-HU 06  - Vall Repòs 208 11.886 416 104 208 

PAU-HU 07 - Can Reixac 25 16.012 50 13 25 

PAU 08 - Romanya 4 1.970 8 2 4 

PAU 09 – Can Castello 2 4.381 0 0 0 

PAU 10 - Dotacions Golf 2 5.369 4 1 2 

PAU 11 - Cases Escoles 12 2.368 30 8 15 

PAU 12 - Colomar 12 6.042 26 7 13 

PAU 13  - Avinguda Església 6 2.185 12 3 6 

PAU 14- Equip Roca Malvet 5 1.379 6 2 3 

PAU 15 - Rec Dilla 2 522 44 11 22 

PAU 16 - Avda Costa Brava 2- 5.728 0 0 0 

PAU 17 - Jacint Verdaguer - 2.184 

 
  

TOTAL PAU 1.778 887.248  3.744 936 1.872 

SUD 1 - Ridaura 203 24.875 406 102 203 

SUD 2 - El Pedró 11 3.638 24 6 12 

SUD 3 - Equip. Riera Malvet 25 7.590 50 13 25 

TOTAL SUD-Residencial 239 36.103 480 120 240 

SUD 4 - Molí d’en Tarrés 
 79.171 791   

TOTAL SUD-Industrial 
 79.171 791   

TOTAL STA CRISTINA    2.017 1.002.522 5.087 1.056 2.112 

Taula 11: Reserva d'aparcament fora de via pública per sector urbanístic i tipus de vehicle. Font: elaboració 

pròpia a partir de les dades del Decret 344/2006 i del POUM de Santa Cristina d'Aro 
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Les places d’aparcament de vehicles han de tenir unes dimensions mínimes de 2,4 x 4,75 

metres i amb una altura mínima lliure de 2,20 m. Aquelles que disposin d’un element fix en 

un dels seus laterals en una longitud superior al 25% han de disposar d’una amplada mínima 

de 2,80 m. Per altra banda, pel que fa a les places per a persones amb mobilitat reduïda, cal 

reservar-ne com a mínim una de cada 100, amb una amplada, aquestes, de 3,3 metres. 

En relació a les places d’aparcament per a bicicletes, aquestes haurien de situar-se, de 

forma preferent, en zones previstes com a zones lliures, zones verdes o equipaments dins 

de cada un dels sectors; afavorint així una mobilitat sostenible des dels nuclis residents (on 

l’orografia del terreny ho permeti) fins als espais públics. 

 

3.3.2. Aparcament en via pública 

En general, tal com s’ha esmentat amb anterioritat a Santa Cristina d’Aro hi ha una bona 

oferta d’aparcament, i per tant no es detecten problemàtiques importants en aquest sentit. 

La nova vialitat prevista amb el desenvolupament i creixement dels sectors urbanístics del 

POUM de Santa Cristina d’Aro, haurà de permetre l’aparcament en via pública i l’amplada 

mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable amb la senyalització corresponent 

a zona 30, d’acord amb el que estableix el Reglament general de circulació, haurà de ser de 

10 metres d’amplada.  

Considerant que l´índex de motorització actual és de 0,98 vehicles/habitant, amb el 

creixement previst en el PUM (poc més de 2000 habitatges nous, considerant 3 persones 

habitatge) s’incrementarà en uns 6.000 vehicles més. 

EL POUM de Santa Cristina d’Aro preveu una nova vialitat repartida en els diversos sectors, i 

si aquesta vialitat té l’amplada suficient per permetre l’aparcament en línia en una banda dels 

carrers i considerant els poc més de 2.200 aparcaments de cotxes a construir fora de la via 

pública, no es preveuen problemes d’aparcament en via pública en el municipi amb la nova 

ordenació i amb la previsió que es fa d’aparcament de cada sector. 

3.4. Incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica 

Aquest nou apartat analitza la incidència que tindrà la nova mobilitat generala sobre la 

contaminació atmosfèrica del municipi de Santa Cristina d’Aro. No obstant, atès que el 

municipi no es troba declarada pel Govern com a Zona de Protecció Especial de l’ambient 

atmosfèric, no és obligatori avaluar-ho. Malgrat tot, es considera important fer una estimació 

de quina serà la contaminació generada.  

Les Zones de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric afecten als municipis establerts en: 

- Decret 226/2006, de 23 de maig, on es declaren com a zones de protecció especial 

de l’ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el 

Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de 

carboni i per a les partícules. 

 



ESTUDI AMBIENTAL DE LA MOBILITAT GENERADA PEL POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO 

46 
 

- Decret 233/1993, de 31 d’agost, de declaració de zones de protecció especial dels 

municipis de Castellbisbal, Molins de Rei, Pallejà, Sant Andreu de la Barca i Sant 

Vicenç dels Horts. 

A continuació s’estimen les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) segons els factors 

d’emissió CORINAIR 1990 (Core Inventory of Air Emissions Methodology) per avaluar la 

incidència de la nova mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica. 

Considerant que el 61,9% dels desplaçaments que s’originen des de Santa Cristina d’Aro 

cap a d’altres municipis tenen com a destinació Sant Feliu de Guíxols (5,3km), Castell-Platja 

d’Aro (4,1km) o Girona (29,7km), s’ha considerat una distància mitjana de 13 km per a tots 

els viatges generats. 

 

Ús Viatges 

generats/dia 

Viatges 

màxims 

generats en 

vehicle 

privat/dia (el 

86,8%) 

Emissions de 

CO₂ en 

kg/dia (factor 

de 0,173 kg 

CO₂/vehicle. 

Km) 

Emissions 

de NOx en 

Kg/dia 

(factor de 

0,58 g 

NOx/vehicle. 

Km) 

Emissions de 

PM10 en 

Kg/dia (factor 

de 0,043 g 

PM10/vehicle. 

Km) 

Residencial 14.784 12.832 28.859 93,68 7,17 

Industrial 6.902 5.991 13.474 93,68 3,35 

Taula 12: Estimació de les emissions atmosfèriques generades pels viatges generats a les diferents zones 

segons el seu ús. Font: elaboració pròpia a partir de dades del Decret 344/2006, dels factors d’emissió del 

CORINAIR i de la web "Mou-te a la feina" del Departament de Territori i Sostenibilitat, 2012 

3.5. 3.5 Indicadors i perspectiva de gènere 

Segons recull el Decret 344/2006, de 19 de desembre, de regulació dels estudis d’avaluació 

de la mobilitat generada, cal incloure un apartat dins de l’EAMG amb indicadors de gènere. 

En concret, l’ Article 10 recull els Indicadors de gènere: per elaborar els estudis d'avaluació 

de la mobilitat generada s'han d'utilitzar indicadors de gènere quantitatius i qualitatius, que 

permetin l'estudi de la mobilitat de les dones i del seu accés al vehicle privat, a peu, en 

bicicleta i transport públic. 

Per realitzar-los, però, hi ha una dificultat important: l’obtenció de les dades. La impossibilitat 

d’obtenir-les fa que calgui buscar d’altres fonts indirectes que puguin mostrar, al menys, les 

tendències. En aquest cas, s’han utilitzat les dades del Pla de Mobilitat de les Comarques 

Gironines, del 2006. Tot i que les dades són antigues, i de manera general a les comarques, 

poden mostrar algunes reflexions. 
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Figura 11: Autocontenció municipal i comarcal segons el gènere a les comarques gironines, 2006. Font: DOYMO 

El primer element és el de l’autocontenció per sexe. Les dades mostren com hi ha una 

diferència important, tendint les dones a una major autocontenció que els homes. Aquest fet 

pot ser un reflex en les tasques i feines que ocupen les dones, que tendeixen a ocupar feines 

més properes a casa, i de més distància pels homes. 

 

Figura 12: Repartiment modal dels desplaçaments setmanals segons el gènere a les comarques gironines, 2006. 

Font: DOYMO 

Si s’observen els desplaçaments entre urbans i interurbans, i els mitjans que s’utilitzen, les 

dones utilitzen més el transport públic per als desplaçaments interurbans, en concret 3 punts 

més que els homes. Per aquests desplaçaments són més difícils fer-los a peu o bicicleta. 

També destaca la diferència quan s’observen els desplaçaments a peu o en bicicleta, tant 

els totals com els urbans. Les diferencies són a l’entorn de 10 punts percentuals. Mostra, per 

tant, una major dificultat d’accés a les dones als mitjans motoritzats. També per les 

diferències a les tasques a fer.  

Amb aquestes dades s’han de plantejar algunes mesures concretes que puguin donar 

resposta a aquesta realitat com es mostrarà a l’apartat final d’aquest document referent a les 

propostes de mesures i accions per a la gestió de la sostenibilitat de la nova mobilitat. 
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4. CONTEXT I CONDICIONATS PER LES MESURES SOBRE MOBILITAT 

SOSTENIBLE 

Després d’analitzar la realitat territorial i la mobilitat del municipi de Santa Cristina d’Aro, i 

haver calculat els creixements en termes de desplaçaments generats a partir de la nova 

planificació urbanística, aquest apartat final proposa les mesures concretes per afavorir una 

mobilitat més sostenible municipal, i en especial a partir dels increments de població i de 

desplaçaments derivats del nou planejament.  

El conjunt de les estratègies es desenvolupen amb uns principis transversals, sempre partint 

de la premissa de facilitar un canvi de model en la mobilitat amb tres objectius principals:  

 

 Afavorir els desplaçaments a peu o en bicicleta, garantint al màxim la seguretat dels 

vianants i ciclistes. 

 

 Millor i major connectivitat entre els equipaments generadors de mobilitat, com són 

escoles, sector esportiu, serveis bàsics, entre d’altres, amb itineraris que facilitin, 

com en el punt anterior, la seguretat dels usuaris.  

 

 Apostar pel transport públic col·lectiu, que pugui suposar una alternativa a l’ús del 

vehicle privat, especialment per als desplaçament externs al municipi.  

Abans de les estratègies concretes i possibles projectes de mobilitat, cal tenir present també 

unes certes premisses prèvies, que condicionaran qualsevol de les estratègies que es 

puguin plantejar: 

 

 Realitat orogràfica: com s’ha vist en l’apartat de descripció del terme municipal de 

Santa Cristina d’Aro, l’orografia ha determinat d’una manera clara el creixement de la 

urbanització. Així, la construcció d’algunes de les urbanitzacions històriques en les 

vessants de les Gavarres i de Cadiretes suposa un condicionant molt fort, pensant 

especialment en la possibilitat d’accedir a aquestes urbanitzacions a peu o en 

bicicleta per la forta pendent.  

 

 Complexitat urbana per l’elevada dispersió de la urbanització: el creixement de 

la urbanització en els darrers anys s’ha fet seguint un model d’urbanització dispers 

pel terme municipal, en assentaments situats a les vessants de Gavarres o Cadiretes, 

i seguint l’eix determinat per les vies de comunicació i el Ridaura en el pla. El model 

de dispersió urbana condiciona fortament el model de mobilitat, ja que genera un 

major nombre de desplaçaments, sobretot en vehicle privat, especialment lligat a la 

falta de serveis en bona part d’aquestes espais.  

 

 Concentració d’alguns serveis bàsics en certs espais del municipi: també 

relacionat amb l’apartat anterior, Santa Cristina d’Aro ha concentrat bona part dels 

serveis bàsics, com són l’escola, el CAP, l’ajuntament, l’Espai Ridaura o la policia, 

entre d’altres, en el nucli antic. Però també s’hi ha situat bona part de l’activitat 
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econòmica. Això fa que les urbanitzacions siguin pràcticament en exclusiva espais 

residencials sense serveis, generant una dualitat territorial important que incrementa 

els desplaçaments necessaris i essencials.  

 

 Context territorial supramunicipal: el procés de consolidació d’àrea urbana 

funcional, conjuntament amb Sant Feliu de Guíxols i Platja d’Aro accentua, igualment, 

els desplaçaments entre els municipis i els nuclis dels tres. La dispersió de l’activitat 

econòmica i de les residències accentua una mobilitat obligada que es fa, en bona 

mesura, amb transport privat.  

A part d’aquests condicionants generals, cal introduir també alguns comentaris específics en 

relació a la mobilitat del terme municipal de Santa Cristina d’Aro, amb el conjunt dels nuclis 

repartits: 

 

 L’autovia que travessa el municipi suporta una elevada mobilitat, si bé no influeix en 

la dinàmica interna de la mobilitat municipal. Aquesta via és clau en els 

desplaçaments supramunicipals. 

 

 La xarxa viària que hi ha en el municipi assumeix bé la mobilitat local, sense generar 

grans problemes interns, tot i la gran xarxa que es reparteix de manera capil·lar per 

tot el terme municipal, cap a les urbanitzacions des del centre urbà. 

 

 Els carrers i voreres són en general correctes, tot i que hi ha alguns dèficits detectats, 

per ser en alguns casos estrets o antics.  

 

 La xarxa de carrils-bici o vies prioritàries per a bicicletes és escassa, destacant la via 

verda del Carrilet, que travessa el municipi.  

 

 L’oferta de transport públic està pensada, només, per desplaçaments 

supramunicipals, principalment cap a Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro o Girona. 

 

 Les parades de bus, en concret la del carrer Taulera, té una posició central adequada 

i estratègica, en especial pel nucli de Santa Cristina.  

 

 La concentració d’equipaments en el casc antic facilita la seva connexió, en especial 

pensant que estan majoritàriament en l’espai més pla de la població.  

 

 La mobilitat generada, tot i que les dades es generen a partir de l’Enquesta de 

Mobilitat Obligada, és de 2001, és elevada. A més, també les dades mostres un 

índex d’autocontenció força baix, el que demostra que la població ocupada resident 

és relativament baixa. 

 

 Els desplaçament es produeixen també majoritàriament en vehicle privat, segons 

dades de l’Enquesta de Mobilitat Obligada.  
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Les determinacions del POUM, en línies generals, que tenen un impacte sobre la mobilitat 

són les següents: 

 

 Els assentaments ordenats en polígons en sòl urbà, majoritàriament, en quan a 

extensió i habitatges, es corresponen amb les set urbanitzacions històriques, que 

s’estenen en espais ja urbanitzats repartits pel municipi, amb dèficits d’urbanització, i 

amb problemes de mobilitat degut al pendent i a la desconnexió amb el centre urbà 

del municipi. 

 

 Els nous creixements en sòl urbanitzable queden concentrats entorn a espai ja 

urbanitzat del nucli urbà central, seguint un model de creixement compacte.  Aquests 

sector ofereixen noves connexions, com és el cas del SUD-Ridaura o SUD-

Equipament Riera de Malvet. Aquests creixement hauran d’incorporar algunes de les 

indicacions i propostes referides a la mobilitat sostenible. 

 

 Els nous creixements en sòls per activitat econòmica, SUD-Molí d’en Tarrés, estan 

situats en espais pròxims a les principals vies de comunicació, per tant la seva 

connectivitat per la mobilitat en vehicle està garantida. Caldrà assegurar també una 

connexió segura per a vianants i bicicletes. 

 

4.2. Criteris de referència per a la mobilitat sostenible 

Vistes les diferents premisses que afecten a la mobilitat derivada de la revisió del POUM, així 

com alguns aspectes propis del municipi, en l’apartat que segueix s’exposen els criteris de 

referència per a la mobilitat sostenible segons la legislació vigent. Totes les actuacions de 

desenvolupament o execució urbanes s’han de desenvolupar seguint els preceptes 

establerts per Decret 344/2006, de 19 de desembre, de regulació dels estudis 

d’avaluació de la mobilitat generada. En concret, en aquest apartat es recullen mesures 

d’aplicació seguint aspectes com la connectivitat, el pendent o la seguretat, i per les xarxes 

d’itineraris per a vianants, la xarxa viària, els carrils per a bicicletes i sobre el transport públic. 

El planejament derivat que executi les directrius d’aquest document haurà de contemplar els 

següents criteris: 

Per la xarxa d’itineraris per a vianants: (article 15) 

CONNECTIVITAT 

La xarxa d’itineraris principals per a vianants, a la qual s’ha de donar prioritat sobre 

la resta de modes de transport, ha d’assegurar la connectivitat amb el centre urbà i 

la infraestructura fixa de transport públic i amb els indrets del sector on es generi un 

nombre important de desplaçaments a peu o amb mitjans auxiliars. Per tant, en tot 

cas, i com a mínim connectarà amb els següents: 

- Estacions d'autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu. 

- Equipaments comunitaris, com equipaments sanitaris, educatius, culturals i 

administratius. 

- Mercats, zones i centres comercials. 
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- Instal·lacions recreatives i esportives. 

- Espais lliures amb una forta freqüentació, com zones verdes, parcs urbans, franja 

costanera i vores de rius. 

- Àrees d'activitat laboral, com polígons industrials, parcs tecnològics, etc.  

CRITERIS DE 

SEGURETAT 

La xarxa d'itineraris principals per a vianants s'ha de definir en base a criteris que 

permetin evitar els accidents de trànsit. A aquests efectes: 

- Es consideren els carrers d'ús exclusiu per a vianants, els carrers de convivència i 

els carrers de zona 30, en aquest ordre, com a més idonis per a establir els 

itineraris per a les persones vianants. 

- Els eixos en planta d'aquests itineraris han de tenir un traçat el més directe i 

natural possible i, en conseqüència, tant la reordenació de les cruïlles com la seva 

concepció hauran de tenir en compte aquest criteri. 

- En rambles i passeigs centrals destinats a la circulació de les persones vianants 

s'han d'evitar els canvis de trajectòria a causa de la manca de passos de vianants 

alineats amb l'eix principal de la circulació de les persones vianants. 

- Els itineraris principals per a vianants hauran de ser continus, formant una xarxa 

que, de manera complementària amb la resta de voreres, donin una total 

accessibilitat al municipi per als vianants. Si s'escau, aquesta xarxa s'ha de 

coordinar amb la dels municipis veïns. 

- Els itineraris principals per a vianants fora de població s'hauran de segregar i 

protegir adequadament quan transcorrin pel costat de la xarxa viària.  

PENDENTS 

El pendent màxim dels nous carrers en sòl urbanitzable no ha de superar el 8%, i 

només en casos excepcionals, degudament justificats, pot arribar fins al 12%. 

- En qualsevol cas, el pendent del 8% no serà acceptable per a llargades superiors 

a 300 metres. Cas que se superi aquesta llargada, es construiran espais de 

descans amb pendent màxim de 2% que continguin, com a mínim, un cercle d'1,5 

metres de radi. 

- La construcció d'escales a la via pública resta condicionada a l’existència d’un 

itinerari alternatiu adaptat a la normativa d'accessibilitat. Quan l'itinerari alternatiu 

sigui desproporcionat en temps i/o recorregut, d'acord amb el que estableix la 

normativa, es construiran ascensors o elements elevadors segurs i accessibles. 

Cal assegurar que tots els itineraris per a vianants siguin adaptats, d'acord amb les 

normes d'accessibilitat urbanística previstes al Codi d'accessibilitat.  

 

Per la xarxa d’itineraris per a bicicletes: 

CONNECTIVITAT 

La xarxa d'itineraris per a bicicletes ha d'assegurar la connectivitat amb el centre del 

nucli urbà i amb la infraestructura fixa del transport públic i amb els indrets del 

sector on es generin el major nombre de desplaçaments. Per tant, com a mínim, 

connectarà amb: 
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- Estacions de ferrocarril i d'autobusos interurbans i altres nodes de transport 

col·lectiu. 

- Equipaments comunitaris, com equipaments sanitaris, educatius, culturals i 

administratius. 

- Mercats, zones i centres comercials. 

- Instal·lacions recreatives i esportives. 

- Espais lliures amb una forta freqüentació, com zones verdes, parcs urbans, franja 

costanera i vores de rius. 

- Àrees d'activitat laboral, com polígons industrials, parcs tecnològics, etc. 

Els itineraris per a bicicletes hauran de ser continus formant una xarxa i 

preferentment hauran de discórrer per vies ciclistes segregades o carrils-bici 

protegits. 

La xarxa d'itineraris per a bicicletes s'ha de preveure connectada amb la xarxa de 

bicicletes de la resta del municipi i, si s'escau, amb la dels municipis veïns. També 

caldrà coordinar-la amb la xarxa d'itineraris per a transport públic i col·lectiu. 

Els itineraris per a bicicletes no es podran fer passar per carreteres de doble 

calçada ni per carreteres de calçada única amb una intensitat mitjana diària 

superior a 3.000 vehicles, llevat que es segreguin de la via mitjançant mecanismes 

adequats de protecció. Es podran preveure itineraris de bicicletes per carrers de 

zona 30 en cohabitació amb la resta dels vehicles.  

PENDENTS 

S’indicarà el pendent dels itineraris per a bicicleta. El pendent màxim no pot 

superar, amb caràcter general, el 5%. Només en supòsits excepcionals, 

degudament justificats, aquest pendent pot arribar al 8%.  
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Per la xarxa de vehicles: (article 18) 

CONNECTIVITAT 

La xarxa bàsica per a vehicles prevista ha d'assegurar la connectivitat amb els 

indrets on es generin el major nombre de desplaçaments i, com a mínim, amb els 

següents: 

- Estacions de ferrocarril i d'autobusos interurbans i altres nodes de transport 

col·lectiu. 

- Equipaments comunitaris com equipaments sanitaris, educatius, culturals i 

administratius. 

La xarxa bàsica per a vehicles ha de ser contínua i: 

- Es composa per les vies que connecten el nucli amb l’entorn, les vies d’accés amb 

els punts d’atracció del nucli i aquests diferents punts entre si. 

- Ha d’absorbir la major part dels desplaçaments en vehicle privat. 

- Té prioritat en aquestes vies l’espai destinat al vehicle motoritzat. 

- No és recomanable instal·lar elements sobreelevats en la secció del carrer. 

- Cal assegurar el pas de vianants en condicions segures, per exemple mitjançant 

passos regulats amb semàfor. 

- La xarxa bàsica per a vehicles ha de ser contínua i, si s'escau, ha de procurar 

assegurar la continuïtat dels itineraris amb la dels municipis veïns.  
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Per la xarxa de transport col·lectiu: (article 16) 

CONNECTIVITAT 

És defineix una xarxa d'itineraris per a transport col·lectiu de superfície, urbà i 

interurbà, tenint en compte les línies d'autobús, de tramvies i d'altres sistemes de 

transport col·lectiu existents i previstos en el moment de redacció de l’estudi. 

Aquests itineraris han d'assegurar la connectivitat amb el centre del nucli urbà i la 

infraestructura fixa del transport públic, però també amb els indrets del sector on es 

generi un nombre de desplaçaments molt elevat. Per tant, en tot cas i com a mínim 

connectarà, amb 

- Estacions de ferrocarril i d'autobusos interurbans i altres nodes de transport 

col·lectiu. 

- Equipaments comunitaris, com sanitaris, educatius, culturals i administratius. 

- Mercats, zones i centres comercials. 

- Instal·lacions recreatives i esportives. 

- Espais lliures amb una forta freqüentació, com zones verdes, parcs urbans, franja 

costanera i vores de rius. 

- Àrees d'activitat laboral, com polígons industrials, parcs tecnològics, etc. 

Aquesta xarxa ha de connectar amb la xarxa per a transport públic i col·lectiu de la 

resta del municipi i, si s'escau, dels municipis veïns.  

PARADES 

En la xarxa d'itineraris per a transport públic i col·lectiu, se situaran les parades de 

les línies de manera coordinada amb els itineraris per a vianants i per a bicicletes, 

de manera que es respecti l'espai destinat als itineraris per a vianants i per a 

bicicletes i que es garanteixi la seguretat de les persones vianants i de les ciclistes. 

Es recomana que la distància màxima d'accés mesurada sobre la xarxa de vianants 

sigui inferior als 500 m; això no obstant pot arribar a una distància màxima de 750 

metres, llevat d'aquells supòsits que justifiquin que no és possible.  

CARRILS 

BUS/TAXI 

S'han de preveure carrils bus-taxi en carrers amb molt trànsit de vehicles que 

puguin dificultar la circulació del transport col·lectiu, a partir de 20 circulacions 

d'autobusos en l'hora punta o 120 circulacions diàries.  
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4.3. Mesures i accions per la gestió sostenible de la nova mobilitat de Santa Cristina 

d’Aro 

Un cop s’han analitzat els condicionants del municipi, els elements urbans introduïts per la 

nova planificació urbanística, i els preceptes legislatius en referència a la mobilitat sostenible 

derivada del planejament, cal recollir les mesures concretes per donar resposta als reptes 

plantejats. 

Les propostes, com s’ha esmentat amb anterioritat, responen a principis bàsics de mobilitat 

sostenible, a un model de mobilitat més eficient i respectuós amb el medi ambient, però 

també vetlla per la qualitat de vida de les persones, i assumeix aspectes com l’accessibilitat 

universal, l’equitat, la salut o la seguretat viària. 

Les propostes que es mostren a continuació tenen una doble escala: en primer lloc, les que 

responen a una realitat territorial més àmplia, i per tant, tenen un compte una mobilitat 

externa que no es genera només al municipi de Santa Cristina d’Aro. A més, també pot tenir 

com a agents d’altres administracions o actors que van més enllà del municipi.  

En segon lloc, es recullen les accions pròpies de l’escala local. Aquestes sí que tenen un 

acció directament territorialitzada a Santa Cristina d’Aro, i estan en molts casos, també 

directament relacionades amb els desenvolupaments recollits i establerts pel POUM. Les 

accions, per tant, intenten donar resposta a la nova realitat urbana que es deriva del nou 

planejament urbanístic. 
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4.3.1. Mobilitat Externa 

 

ACCIÓ PRIORITAT OBJECTIU 

1. Reforçament de les línies de bus d’àrea urbana: 

donat que la taxa d’autocontenció és molt 

reduïda, i les principals destinacions estan en 

l’àrea urbana amb Sant Feliu de Guíxols i Platja 

d’Aro. Aquesta acció beneficiarà, en especial, als 

col·lectius que tenen més dificultats a desplaçar-

se en vehicles privats i utilitzen més el transport 

públic. 

 

ALTA Reduir l’ús del vehicle 

privat afavorint una 

mobilitat més sostenible. 

2. Campanya publicitària per conscienciar de 

l’oportunitat d'utilitzar el transport públic col·lectiu 

pels residents. Es podrien fer accions concretes 

per fomentar l’ús dels mitjans de transport 

públics, com els autobusos urbans 

complementats amb altres mitjans com la 

bicicleta. 

 

ALTA Reduir l’ús del vehicle 

privat afavorint una 

mobilitat més sostenible. 

3. Avaluar la situació del projecte de tramvia 

Girona-Costa Brava, per estudiar la seva 

viabilitat i l’impacte sobre el territori. Tal com 

determina el Pla Territorial Parcial de les 

Comarques Gironines, es contempla aquesta 

opció, però la realitat fa pensar que és una 

possibilitat remota. Tot i això, el POUM ha de 

garantir que es podria desenvolupar aquesta 

infraestructura si s’arribés a aprovar.  

 

BAIXA Reduir l’ús del vehicle 

privat afavorint una 

mobilitat més sostenible. 
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4.3.2. Mobilitat Interna 

 

ACCIÓ PRIORITAT OBJECTIU 

1. En tots els vials amb un amplada de secció igual 

o inferior a 7 m es podrà permetre la circulació 

en una única plataforma de vianants, bicicletes i 

transport motoritzat. No obstant, s’haurà de 

restringir la circulació en un sol sentit, evitar-hi 

l’aparcament de vehicles i regular-hi una velocitat 

no superior a 20 Km/h. 

 

MITJANA Seguretat viària 

Accessibilitat 

2. Creació d’un carril-bici entre equipaments 

(escola, ajuntament, CAP i zona esportiva), 

seguint els carrers Teulera, carrer Pere Geronès, 

carrer Salvador Dalí i carrer Joan Cases i Araxer. 

Aquesta acció beneficiarà, en especial, als 

col·lectius que tenen més dificultats a desplaçar-

se en vehicles privats i utilitzen més els 

desplaçaments a peu o en bicicleta. 

ALTA Seguretat viària 

Accessibilitat 

Reduir l’ús del vehicle 

privat 

3. En aquests mateixos carrers (Teulera, carrer 

Pere Geronès, carrer Salvador Dalí i carrer Joan 

Cases i Araxer.), garantir un itinerari segur i 

senyalitzat, pensant en usuaris com gent gran o 

estudiants. Aquesta acció beneficiarà, en 

especial, als col·lectius que tenen més dificultats 

a desplaçar-se en vehicles privats i utilitzen més 

els desplaçaments a peu o en bicicleta. 

 

ALTA Seguretat viària 

Accessibilitat 

4. Establir en tot el nucli urbà de Santa Cristina i les 

diferents urbanitzacions una velocitat màxima de 

20km/h  

 

MITJANA Seguretat viària  

5. Carril-bici i per a vianants entre el Golf Costa 

Brava per l’Avinguda Ridaura (pel túnel del Golf) i 

fins al Carrer Taulera. Millora de la connectivitat 

amb els sectors nous (PA.3.1 i 3.2), que són els 

que acolliran un major nombre d’habitatges nous. 

ALTA Seguretat viària 

Accessibilitat 

Reduir l’ús del vehicle 

privat 

6. Carril-bici fins a la nova zona d’activitats 

econòmiques del Molí d’en Tarrés. Aquest carril 

ha de permetre l’accés a peu i en bicicleta cap a 

aquest nou espai d’activitat. Es podria construir 

donant continuïtat al nou carril del Golf i 

l’Avinguda Ridaura, però també seria possible 

una connexió en paral·lel a la C-65 fins al pont 

de la Font del Rei i l’Ajuntament, donant 

continuïtat també al carril-bici central de la 

població.   

 

ALTA Seguretat viària 

Accessibilitat 

Reduir l’ús del vehicle 

privat 

 

7. Carril-bici entre l’ajuntament i la zona esportiva 

en paral·lel a la façana fluvial del Ridaura, a 

desenvolupar amb el SUD-1 Ridaura  
ALTA Seguretat viària 

Accessibilitat 

Reduir l’ús del vehicle 
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privat 

8. Garantir l'accés segur per a vianants i bicicletes 

entre el Carrilet i els diferents trencants a les 

urbanitzacions al llarg de la GI-662. Cal poder 

travessar aquesta via i connectar amb els carrers 

com Avinguda de les Mimoses, Fenals o del 

Puig. 

MITJANA Seguretat viària 

Accessibilitat 

Reduir l’ús del vehicle 

privat 

 

9. Construcció de la voral entorn de la via 

interurbana GI-662, per garantir una millor 

protecció a vianants. 

 

ALTA Seguretat viària 

10. Habilitar aparcaments per a bicicletes a tots els 

equipaments públics. ALTA Accessibilitat 

Reduir l’ús del vehicle 

privat 

11. Creació de pols d’intercanvi de modalitat 

bicicleta-transport públic. Habilitació 

d’aparcaments per a bicicletes al costat de les 

parades de bus, com al carrer Taulera.  

MITJANA Accessibilitat 

Reduir l’ús del vehicle 

privat 

 

12. Les places d’aparcament per a turismes dels 

nous sectors urbanístics, tant dins com a fora de 

la via pública, hauran de tenir unes mides 

mínimes de 4,75 x 2,4 m, i les places 

d’aparcament per a motocicletes de 2,20 x 1 m. 

MITJANA 

 

Seguretat viària 

Accessibilitat 

 

13. Pel que fa a vehicles adaptats per a persones 

amb mobilitat reduïda, en els nous sectors 

urbanístics caldrà destinar com a mínim 1 plaça 

per a cada 100 per a minusvàlids amb una 

amplada mínima de 3,30 m. 

ALTA Seguretat viària 

Accessibilitat 

 

14. S’haurà de complir la Llei 20/1991, de 25 de 

novembre, de promoció de l’accessibilitat i 

supressió de barreres arquitectòniques, i del 

Decret 135/1995 de 24 de març que la desplega. 

Aquests criteris caldrà aplicar-los tant en els 

nous sectors urbanístics de creixement com en 

les actuacions de remodelació urbana (SMU i 

PA), i afecta tant a la xarxa d’itineraris principals 

per a vianants com a la resta d’espais on es 

prevegin els desplaçaments per a vianants. En el 

cas de les zones i carrers històrics s’aniran 

aplicant de forma progressiva segons sigui 

possible. En aquest sentit, s’evitarà la instal·lació 

d’obstacles (papereres, faroles, etc.) al mig de la 

vorera de la nova vialitat, que puguin 

comprometre l’accessibilitat per a persones amb 

mobilitat reduïda 

 

MITJANA 

 

Seguretat viària 

Accessibilitat 
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15. Col·locació de guals a les voreres en passos de 

vianants en els nous sectors urbanístics. Per tal 

d’adaptar l’itinerari a persones amb mobilitat 

reduïda el creuament als passos de vianants ha 

de poder-se fer a través d’un gual. 

 

ALTA Seguretat viària 

Accessibilitat 

 

16. Pintar passos de vianants en els nous sectors. 

La vorera ha de tenir continuïtat i ha de permetre 

el creuament de la calçada mitjançant passos de 

vianants degudament senyalitzats que permetin 

un desplaçament completament segur. En el cas 

que es consideri necessari, el pas de vianants es 

pintarà sobre plataforma sobre elevada, afavorint 

la pacificació del trànsit 

 

ALTA Seguretat viària 

Accessibilitat 

 

17. Estudi per a la implementació d’una línia de bus 

urbana, que uneixi les urbanitzacions amb el 

nucli de Santa Cristina, i en concret, els 

principals equipaments públics (ajuntament, 

escola, CAP, zona esportiva). Donades les 

dificultats per construir carrils-bici fins a les 

urbanitzacions, en especial pel pendent de la 

carretera d’accés, garantir un mitjà de transport 

col·lectiu suposaria la millor alternativa al vehicle 

privat. 

 

MITJANA Accessibilitat 

Reduir l’ús del vehicle 

privat 

 

18. Estudi de la rotació i necessitat de càrregues i 

descàrregues, en especial a la zona comercial 

del centre urbà, per avaluar el seu funcionament i 

possibles millores. 

  

MITJANA Accessibilitat 

 

4.4 Costos de la mobilitat generada 

En aquest capítol es presenta un estimació dels costos generats per l’increment de la 

mobilitat així com una proposta de contribució al finançament, seguint les directrius del 

Decret 344/2006, en el seu article 19.1: 

“L’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat generada ha d’incorporar una proposta de finançament 

dels diferents costos generats per l’increment de mobilitat degut a la nova actuació i establir 

l’obligació de les persones propietàries, en els termes fixats per la legislació urbanística, de 

costejar i, si escau, executar la urbanització, així com les infraestructures de connexió amb 

les principals xarxes de vianants, de bicicletes, de circulació de vehicles i de transport públic 

o el reforçament d’aquestes, quan sigui necessari com a conseqüència de la magnitud de 

l’actuació”. 

A més, segons l’article 19.2, “...les persones propietàries estan obligades a participar en els 

costos d’implantació de l’increment de serveis de transport públic mitjançant l’actualització a 

10 anys del dèficit d’explotació del servei de transport públic de superfície en proporció a 

l’increment del nombre de línies o perllongament de les existents, amb els paràmetres de 
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càlcul indicats a l’annex IV. Les administracions han de vetllar perquè aquest finançament es 

destini a les administracions competents en matèria de transports segons l’àmbit territorial”. 

Amb tot això, però, dir que els costos derivats de les transformacions del nou planejament 

queden reflectits en l’Agenda Econòmica de la revisió del POUM de Santa Cristina. 

El municipi no te un servei públic de transport urbà, només interurbà com s’ha exposat en 

l’apartat referent a la xarxa de transports col·lectius. Els serveis en la seva àrea urbana, tal i 

com s’inclou en l’apartat de propostes, podria ser reforçat. Potser no en nombre de més 

freqüències, però si en la seva reorganització per fer-lo més adaptat a les necessitats 

bàsiques, com poden ser de treball o escolars. Aquesta proposta és especialment important 

per les connexions amb Sant Feliu de Guíxols i Platja d’Aro. La proposta pot donar resposta 

també pel possible increment derivat dels creixements en espais de noves activitats 

econòmiques, ja que es troben en l’espai central de la conurbació. 

Els creixements previstos pel POUM reforcen l’estructura actual a nivell urbanístic, amb 

diferents urbanitzacions pel terme municipal. Tot i així, els creixements més importants es 

duen a terme en l’espai entre el  Golf Costa Brava, Ridaura i el centre urbà. Aquest farà unir 

els diferents sectors facilitant els desplaçaments a peu o en bicicleta, ja que es recull també 

la proposta de millora amb carril-bici per bicicletes i vianants. 

La proposta d’analitzar una possible línia de bus urbà ha d’analitzar els costos i beneficis de 

l’explotació. Hauria de millorar la connectivitat, especialment de les urbanitzacions més 

allunyades i amb més dificultat d’accés per les pendents. La baixa demanda de transport 

públic pot fer inviable l’opció, però en tot cas seria necessari un estudi econòmic aprofundit 

de la demanda i els costos per un ajuntament com el de Santa Cristina d’Aro. 
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