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Amb el suport de



GESTIONS REALITZADES

2002

15 de juny
Signatura del Manifest de Palol Sabaldòria a Vilafant.

2003

22 de gener
Establiment d’una col·laboració tècnica entre CILMA i el Secretari 
d’Estat d’Infraestructures del Ministeri de Foment (Sr. Benigno 
Blanco).

16 de maig
Contractació d’una enginyeria per assistir tècnicament tots els 
municipis afectats i elaborar un document de consens.



GESTIONS REALITZADES

2004

24 d’abril
Aprovació de la “Proposta de modificacions en el traçat del TGV
Riells i Viabrea – Frontera francesa” en el marc de l’Assemblea
General del CILMA.

30 de setembre
Presentació de la “Proposta de modificacions en el traçat del TGV
Riells i Viabrea – Frontera francesa” al Secretari d’Estat 
d’Infraestructures (Sr. Víctor Morlán) i al Director General de
Ferrocarrils (Sr. Luis de Santiago) del Ministeri de Foment.



2005

Gener
La Diputació contracta un gabinet d’advocats per donar un suport 
jurídic en la tramitació i en l’execució de les obres del TGV.

28 de maig
Aprovació per part dels alcaldes afectats de la “Proposta de millores
del TGV” i de la Petició-requeriment al Ministeri de Foment.

23 de juny
Lliurament al Subdelegat del Govern a Girona de la Petició-
requeriment al Ministeri de Foment amb els acords municipals i la
documentació tècnica.

12 de setembre
Compareixença del President de la Diputació de Girona i del President
del CILMA a la Ponència d’Estudi de l’Alta Velocitat del Senat.

GESTIONS REALITZADES



GESTIONS REALITZADES

Durant aquests quatre anys, paral·lelament, s’han realitzat 
reunions entre altres, amb:

• Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
• Departament de Medi Ambient i Habitatge.
• Serveis Territorials a Girona del Departament de Medi 

Ambient i Habitatge.
• Ministeri de Medi Ambient.
• Administrador de Infraestructures Ferroviaries (ADIF) –

Coordinador de l’Alta Velocitat a Catalunya.
• Diputats del Congrés i del Parlament de Catalunya.



TRANSCENDÈNCIA DE LA PROPOSTA DE MILLORES

• Possibilita que la infraestructura sigui respectuosa amb un
territori fràgil en tot el seu recorregut i garanteix la seva 
permeabilització en els principals connectors socials i ecològics de 
la demarcació. En cas contrari s’origina un efecte barrera que 
causa un impacte sever sobre el territori, amb afectació inclosa 
d’espècies amenaçades.

• Compta amb el consens de tots els ajuntaments dels municipis 
afectats, de tots els consells comarcals i de la Diputació de Girona, 
a banda del suport dels agents socials i econòmics del territori.

• Constitueix una solució a les mancances que, el gabinet jurídic 
contractat per la Diputació de Girona ha detectat en el compliment
de la Declaració d’Impacte Ambiental (especialment pel que fa a la
diagnosi global en connectivitat i coherència territorial)

• És l’única oportunitat a curt i a mitjà termini per corregir els
impactes socials i mediambientals.



PROPOSTES DE MILLORA EN EL TRAÇAT DEL TGV

• Adequació del projecte a la Declaració d’Impacte Ambiental.

• Millora general del traçat projectat pel Ministeri en planta i alçat, amb
la introducció de nous viaductes i túnels per a garantir la
permeabilitat faunística, territorial i social.

• Localització i millora de les obres de drenatge transversal
necessàries.

• Localització i identificació de camins i carreteres afectades pel 
traçat.

• Integració ambiental del projecte amb la introducció de mesures 
correctores d’impacte sobre la fauna (passos de fauna), la vegetació, 
el territori i el soroll (adequació Llei 16/02) en àrees habitades i de
protecció especial.

• Incorporació de mesures correctores compensatòries que possibiliten
la permeabilització del TGV i d’altres infraestructures 
preexistents (AP7, A2, línia ferroviària convencional, etc.). des del
punt de vista social, paisatgístic i ecològic. 



PROPOSTES DE MILLORA EN EL TRAÇAT DEL TGV



PROPOSTES DE MILLORA

Espais connectors afectats pel 
traçat del TGV i per tot el corredor
d’infraestructures:

• Connexió Salines-Albera

• Riu Llobregat

• Riu Muga

• Entorn de Figueres

• Riu Fluvià

• Entorn de Vilademuls

• Anella Verda de Girona i riu Onyar

• Entorn dels PEIN’s de la Selva

• Connexió Montseny-Montnegre



PROPOSTES DE MILLORA

Millores en les altres infraestructures
(mesures compensatòries)
• A l’AP-7 (riera d’Arbúcies amb riu Tordera) 

es proposa un ecoducte.

• A l’AP-7 i l’A-2 (peu Albera a Biure) ecoducte
o viaducte.

• En el ferrocarril convencional (Estanys de
Sils, la Riera de Santa Coloma i els Turons
de Maçanet), major permeabilització.

Mesures complementàries
Recuperació d’espècies amenaçades (tortuga
mediterrània...)

Millora de les lleres dels rius (Llobregat).

Restauració d’instal·lació d’extracció d’àrids
(rieres: Vallcanera, Arbúcies i Santa Coloma).



AVALUACIÓ ECONÒMICA

L’increment del cost per aplicar aquestes mesures correctores
proposades és totalment justificat si es té en compte que
s’eviten unes pèrdues i uns perjudicis socials i mediambientals
incalculables.

En els trams en obres l’aplicació de les mesures suposa un
increment inferior al 20%.

En els trams en fase de redacció de projecte oscil·la entre el 18 
i el 38%.

En resum, l’aplicació de les mesures correctores
proposades signifiquen un encariment moderat de l’obra
de l’ordre del 25%.



IRREGULARITATS JURÍDIQUES

S’han detectat, entre d’altres, les següents irregularitats 
jurídiques en la tramitació i l’aprovació del traçat del TGV,
d’acord amb l’assessorament jurídic i l’informe que ha
encarregat la Diputació de Girona:

indefensió jurídica al no donar resposta a les al·legacions
que varen fer el conjunt d’administracions locals,

desinformació pel que fa a documents que s’han sol·licitat,

descoordinació entre administracions competents en
aquesta matèria,

inexistència d’estudis d’obligada elaboració, segons disposa
la pròpia Declaració d’Impacte Ambiental,

insuficiència de documentació tècnica que determina el marc
legal vigent.



ESTAT ACTUAL DE TRAMITACIÓ DE LES OBRES

TRAM LONGITUD SITUACIÓ ACTUACIÓ
Riells-Massanes 8.970 m Obra adjudicada Modificacions puntuals

Massanes-Maçanet 5.184 m Obra adjudicada Modificacions puntuals

Maçanet-Sils 5.660 m Obra adjudicada Modificacions puntuals

Sils-Riudellots 7.273 m Obra adjudicada Modificacions puntuals

Riudellots-Girona 10.130 m Redacció projecte constuctiu Canvis rasant traçat

Girona-Sant Julià 7.178 m Redacció projecte constuctiu Canvis rasant traçat

Pla de l’Estany 10.092 m Redacció projecte constuctiu Canvis puntuals

Bàscara-Vilafant 20.54 m Redacció projecte constuctiu Canvi de traçat

Variant Figueres Est 2.080 m Redacció projecte constuctiu Modificacions puntuals

Llers-F. francesa 17.926 m Adjudicat projecte i obra Modificacions puntuals

L’aplicació de les mesures proposades és extremadament 
urgent.



SITUACIÓ ACTUAL

La proposta es va presentar el setembre de 2004 al Ministeri i no ha 
estat fins el juny de 2005 que s’ha aconseguit iniciar una negociació, 
però amb la mancança d’una voluntat política ferma.

• En el tram de la Selva: incorporació per part de l’ADIF d’una 
quarta part aprox. de les mesures proposades en el tram en 
obres. D’altres pendents d’estudiar i algunes desestimades per 
la consolidació de l’obra.

• En el tram central: està pendent pronunciar-se en la proposta 
feta.

• En el tram binacional: està pendent una reunió amb Ministeri 
de Foment i TP Ferro per tractar el tram de Llers a la Frontera 
francesa, que està en obres en aquests moments.

Durant aquests mesos s’han donat a conèixer diversos incompliments 
en la tramitació i l’execució de les obres del TGV. Ara ha finalitzat la 
redacció d’un informe jurídic al respecte.



TEMES PENDENTS

• Incorporació i materialització urgent de les mesures 
correctores en bloc, almenys les propostes de mínims

NO HA DE SER PROBLEMA DE PRESSUPOST (EN NEGOCIACIÓ)

NO ÉS UN PROBLEMA DE TERMINIS

ÉS UNA QÜESTIÓ DE PERCEPCIÓ I VOLUNTAT POLÍTICA

• Constitució d’una comissió de seguiment i control de les 
obres com a òrgan d’interlocució permanent de les entitats 
locals amb el Ministeri de Foment.

• Garantir que l’1% cultural reverteixi directament en els 
diferents muncipis de les comarques gironines afectats per 
aquesta infraestructura.



PROPERES ACTUACIONS

Octubre 2005

En motiu de l’informe jurídic, 
propera reunió amb 
ajuntaments i consells 
comarcals afectats per 
determinar possibles mesures 
legals a emprendre

(en el cas que les negociacions 
iniciades no donin els resultats 
esperats)


