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MOBILITAT SOSTENIBLE
EIX 1

Es coneix que el principal efecte que produirà l’eliminació del peatge a l’AP-7 serà un augment de la demanda d’aquesta via, en part

procedent de la N-II, però també apareixerà un trànsit induït, corresponent a nous desplaçaments generats pel menor cost de

viatge.

Aquest fet no va en línia amb les actuals polítiques de sostenibilitat i objectius de reducció de les emissions de CO2. Caldrà doncs

fer front a l’impacte ambiental que produirà l’augment de trànsit, amb mesures que afavoreixin un ús més racional i sostenible del

transport per carretera.

Al treball es formulen diverses propostes per pal·liar aquest efecte, ja que la preocupació per la sostenibilitat ha d’estar present en

totes les accions que es defineixin.

Transport de mercaderies per 
ferrocarril

Plaques solars en els espais buits de 
l’AP-7

Transició energètica: 
electrolineres pel vehicle 

elèctric

Itinerari per a bicicletes 
paral·lel, al llarg del corredor
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SEGURETAT VIÀRIA
EIX 2

Aquest eix també té una aplicació transversal a totes les propostes que es formulen, i és que qualsevol intervenció haurà de

garantir la seguretat viària i eliminar o mitigar els punts negres de les carreteres actuals.

L’alta accidentalitat i mortalitat produïda a la N-II ha estat una de les conseqüències més punyents del retard i de la lentitud de

l’administració competent en modernitzar aquesta via, per tal d’adequar-la a uns estàndards de seguretat homologables.

N-II Pont de Molins Variant de Girona N-II Vidreres
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EIX 3
PERMEABILITAT AP-7

L’autopista va ser dissenyada sota un criteri de quan menys sortides, menys

barreres de peatge i menys inversió i despesa d’explotació. Aquest fet ha

provocat que les dues vies del corredor no estiguin prou ben connectades, i

sovint que es realitzin desplaçaments innecessaris que carreguen les vies

locals.

Una vegada lliure de peatges i amb l’increment de demanda conseqüent,

l’autopista requerirà noves sortides que permetin articular millor el territori

i connectar amb la xarxa viària complementària.

GIRONA 7,04 Km

BARCELONA 5,40 Km

Distància mitjana entre sortides per demarcacions
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EIX 3
PERMEABILITAT AP-7 ENLLAÇOS INCOMPLERTS

SORTIDA 1 LA JONQUERA VILADEMULS FORNELLS
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EIX 3
PERMEABILITAT AP-7 POSSIBLES NOUS ENLLAÇOS

CAMPMANY FIGUERES OEST EIX TRANSVERSAL TORDERAMEDINYÀ
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EIX 3
PERMEABILITAT AP-7 REMODELACIÓ ENLLAÇOS AMB DISFUNCIONS

GIRONA NORD MAÇANET - VIDRERESGIRONA SUD
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EL NOU PAPER DE LA N-II
EIX 4

En cap cas l’aixecament de peatges hauria de suposar la paralització dels projectes de transformació de la N-II, donat que el
corredor viari en l’àmbit de Girona només pot funcionar correctament comptant amb dues vies de gran capacitat. Existeix un rol
complementari entre les dues vies, que han d’actuar harmònicament, oferint un mateix nivell de servei.

Cal una adaptació de la secció i de les característiques de la via en funció de les necessitats de cada tram.

Es necessari re-formular les restriccions al trànsit de vehicles pesants en base al nou paper de la carretera nacional.

Variant N-II 
Figueres

Variant N-II 
Girona
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EIX 4
EL NOU PAPER DE LA N-II MODELS DE VIA

AUTOVIA
CARRETERA DESDOBLADA 

AMB ROTONDES

CARRETERA 2+1 O 1+1 AMB 
CRUÏLLES A DIFERENT NIVELL 

CARRETERA 1+1 AMB CRUÏLLES 
A NIVELL

+ CAPACITAT

+ SEGURETAT
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REDISTRIBUCIÓ DELS 
FLUXOS A LA XARXA VIÀRIA

EIX 5

El corredor té un paper estructurant del trànsit nord-sud, i en ell hi

conflueixen altres vies de la xarxa viària bàsica (Eix Pirinenc, Eix

Transversal, vies d’accés a la Costa Brava...). Moltes d’aquestes

carreteres tenen connexions deficients amb l’AP-7, el que provoca

que zones del territori quedin mal comunicades amb el corredor.

En el futur esquema viari (amb les noves sortides de l’AP-7 i les

actuacions a la N-II) els fluxos de les vies no paral·leles al corredor

podran ser reordenats de manera més equilibrada.

Aquesta nova ordenació de la xarxa viària requerirà d’un nou

sistema de senyalització que prioritzi els destins i no les tipologies

de via.
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EIX 5 REDISTRIBUCIÓ DELS 
FLUXOS A LA XARXA VIÀRIA

Amb una nova sortida a l’AP-7 a l’alçada de la GI-512, situada
entre les actuals sortides d’Hostalric i Maçanet, es podria millorar
l’accessibilitat al continu urbà Tordera-Blanes-Lloret

A l’entorn de Figueres la combinació entre el desdoblament de la
N-II, amb la millora dels accessos a les vies que serveixen a la
Costa Brava Nord i Centre, i el nou enllaç oest a Figueres -
Vilafant, que millorarà les connexions amb l’interior, es pot
disposar d’una anella viària que reequilibri tots els trànsits de la
zona.
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SERVEIS AL TRANSPORT
EIX 6

L’aixecament de peatges comportarà la re-configuració de les zones de serveis a la carretera, tant a dins de l’àmbit de la pròpia

autopista com a la resta de la xarxa bàsica del corredor.

Existeixen dos tipus de model d’establiments: els situats a les àrees de servei de l’autopista, amb totes les activitats concentrades

en una gran zona d’accés restringit, o bé els establiments locals distribuïts al llarg del traçat de la carretera. Perquè aquest segon

model pugui ser viable, és necessària una bona permeabilitat entre les dues vies.

Per altra banda, aprofitant els punts de major accessibilitat, caldrà preveure àrees logístiques estratègiques al servei del transport

de llarg recorregut com són La Jonquera sud, Llers/Figueres i la cruïlla de l’Eix Transversal amb l’AP-7 i la N-II/A-2.

MODELS D’APROFITAMENT TERRITORIAL ÀREES DE SERVEI

AP-7

N-II
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SERVEIS AL TRANSPORT ESTUDI CAMBRA COMERÇ
EIX 6

LA  ON  ERA  NII  omarca

ALT EMP RDA

TOTAL NEGOCIS      

 

 

  

  

  

  

  

ESTABLIMENTS DESTACATS

       tros  ca és    bares   

      Restaurante de un tenedor   

     Ac  idades  auxi l iares    complementarias  del  transporte  intermediarios  del  transporte    

       omercio a l  por menor de cualquier clase de productos  a l imen cios    bebidas  en establecimientos  con  endedor  

       omercio a l  por menor de toda clase de ar culos , inclu endo a l imentación   bebidas , 

en establecimientos  dis ntos  de los  especi cados  en el  Grupo       ep gra e      

649 establiments es troben
situats en l’àmbit d’accés
directe del corredor o a la
seva zona d’in luència.

Caldrà ser especialment
curosos amb l’impacte que
el nou model de mobilitat
generat per l’aixecament
dels peatges tindrà sobre
aquest teixit productiu, els
seus treballadors i clients.

MUNICIPI COMARCA ESTABLIMENTS

LA JONQUERA ALT EMPORDÀ 138

SILS LA SELVA 105

RIUDELLOTS DE LA SELVA GIRONÈS 96

CALDES DE MALAVELLA GIRONÈS 85

FORNELLS DE LA SELVA GIRONÈS 73

PONT DEL PRÍNCEP ALT EMPORDÀ 48

PONT DE MOLINS ALT EMPORDÀ 37

VILAMALLA ALT EMPORDÀ 37

FIGUERES ALT EMPORDÀ 24

BÀSCARA ALT EMPORDÀ 22

LLERS ALT EMPORDÀ 22

SANTA LLOGAIA 

D’ÀLGUEMA
ALT EMPORDÀ 14

EL PORTÚS ALT EMPORDÀ 14

VILAFANT ALT EMPORDÀ 13

EL FAR D’EMP RDÀ ALT EMPORDÀ 11

ORRIOLS ALT EMPORDÀ 5
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EIX 6
SERVEIS AL TRANSPORT ÀREES LOGÍSTIQUES ESTRATÈGIQUES

• La Jonquera Sud
• Figueres - Llers
• Eix Transversal - Aeroport
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VESSANT URBANÍSTICA

EIX 7

L’aixecament de peatges també tindrà un impacte de caràcter estrictament

urbanístic i les Administracions sectorials i locals (Secretaria de Territori i

Mobilitat i Ajuntaments) hauran de fixar una estratègia per fer front a les noves

propostes d’usos del sòl que puguin aparèixer.

Caldrà revisar els planejaments vigents, de caràcter territorial i local, i

modificar-los en funció de les noves necessitats del territori.

Logis Empordà Model territorial. Pla Territorial Parcial de les 
Comarques GironinesL’ALLIBERAMENT DELS PEATGES A L’AP-7 18



TRANSPORT PÚBLIC PER 
CARRETERA

EIX 8

Amb l’AP-7 sense peatge, i amb un major nombre de sortides, els serveis de Transport Públic per Carretera estaran

en condicions de revisar els seus itineraris, horaris i freqüències de pas, amb el doble objectiu de millorar les

velocitats comercials i de donar cobertura als diferents nuclis de població.

En aquest nou marc es planteja la possibilitat de crear punts d’intercanvi modal a les àrees de servei de

l’autopista, per les línies regulars regionals o internacionals, i d’estudiar la viabilitat de crear línies BRCat amb

parades en aquestes àrees.
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