
 
 
 
 

NOTA INFORMATIVA 
 

 

La proposta del CILMA  de mesures correctores en el TGV és 

perfectament viable i suposa un sobrecost mitjà del 25%. 

 

La proposta de mesures correctores de l'impacte social i mediambiental del TGV 

que el Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques 

gironines (CILMA) i la Diputació de Girona varen presentar al Ministeri de 

Foment i al Ministeri de Medi Ambient suposa, per a tot el traçat gironí, i segons 

l'avaluació econòmica comparativa que ha obtingut l'enginyeria que assessora 

el CILMA, un increment mitjà de pressupost del 25%. Aquestes modificacions, 

defensades per la totalitat dels ajuntaments dels municipis afectats i consistents 

essencialment en la disposició de falsos túnels i allargament de viaductes, 

permeten que la infrastructura no generi un efecte barrera sever sobre el 

territori. S'aconsegueix així evitar una fragmentació irreversible dels espais 

rústics i naturals de les comarques gironines, possibilitar el desenvolupament de 

les activitats tradicionals, mantenir el potencial turístic i conservar la continuïtat 

dels hàbitats d'espècies amenaçades.  

L'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona i el CILMA consideren que 

aquest encariment moderat de l'obra no ha de suposar una dificultat important 

a l'hora de fer possible la correcció de l'impacte. Tant és així que per als trams 

que actualment es troben en obres el sobrecost oscil·la entre el 13 i el 20%, la 

qual cosa ha de fer possible la seva incorporació mitjançant una modificació 

puntual dels projectes que permet l'actual Llei de contractació de l'obra pública. 

Per als trams que encara es troben en fase de projecte la correcció es tradueix 

en un increment d'entre el 18 i el 38% de pressupost.  

 

 



 

 

Recordem que l'aplicació d'aquestes mesures correctores defensades pel CILMA 

subsanaria les mancances importants que s'han detectat en el planejament i en 

la tramitació de l'obra, que s'està materialitzant per trams independents i sense 

disposar dels corresponents estudis globals en matèria de connectivitat social i 

ecològica i d'atenuació de l'impacte que determina la pròpia Declaració 

d'Impacte Ambiental.  

La Diputació de Girona ha fet arribar aquesta avaluació econòmica comparativa 

als ministeris de Foment i de Medi Ambient a efectes de la seva consideració.  
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