
 
 
 
 

Girona / Medi Ambient 
  
    

 
COMUNICAT DE PREMSA 004/2007 

 
 
El traçat del TGV en el tram de l’anella verda de l’àrea urbana de Girona 

 
 
En relació al traçat del TGV, en el tram de l’anella verda de l’àrea urbana de Girona, en el 
que es veuen afectats els municipis de Vilobí d’Onyar, Riudellots de la Selva, Aiguaviva, 
Fornells de la Selva, Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis, el CILMA, en representació 
d’aquests municipis, informa de la situació actual, les darreres actuacions, així com les 
mesures i accions en fase de reclamació.  
 
Situació actual 
 
Aquest tram es troba en el següent procés de tramitació: 
 

Tram Subtram Tramitació Estat actual 
Vilobí d’Onyar -
Girona (C/ Ramon 
Turro) 

Projecte bàsic 
de plataforma 

Finalitzat el període 
d’al·legacions pels Ajuntaments 

Vilobí 
d’Onyar-
Sant Julià 
de Ramis Girona – St. Julià 

de Ramis 
Estudi informatiu Aprovació definitiva 

 
 
La Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Planificació del Ministeri de Foment va aprovar, 
una vegada formulada la Declaració d’Impacte Ambiental (BOE núm. 287, de data 
01.12.2006), l’expedient d’informació pública de l’Estudi Informatiu Complementari pel 
tram Vilobí d’Onyar- Sant Julià de Ramis (BOE núm. 290, de data 05.12.2006).  
 
 
Darreres actuacions 
 
− El mes de gener de 2006, a petició dels municipis del tram: Vilobi d’Onyar-Sant Julià 

de Ramis, el CILMA va fer un estudi comparatiu entre la proposta del CILMA i l’Estudi 
Informatiu Complementari del Ministeri de Foment. Així mateix, aquest estudi va 
procedir a adequar el traçat definit a l’Estudi Informatiu Complementari a les mesures 
correctores proposades pel CILMA. 

 
− En data 22 de gener de 2007, els Ajuntaments de Riudellots de la Selva, Aiguaviva i 

Fornells de la Selva, han presentat al·legacions al Projecte Bàsic de Plataforma, a la 
Subdelegació del Govern.  

 
− El 5 de febrer de 2007, s’ha presentat un Requeriment a la Secretaria d’Estat 

d’Infraestructures i Planificació del Ministeri de Foment, amb l’objecte de que anul·li la 



resolució de data 14 de novembre de 2006, publicada en el BOE núm. 290 de 5 de 
desembre de 2006, per la que s’aprova l’expedient d’informació pública de l’estudi 
informatiu complementari i del traçat del TGV Madrid-Frontera Francesa tram Vilobí 
d’Onyar-Sant Julià de Ramis; i modifiqui l’Estudi informatiu complementari aprovat, 
ajustant el traçat a la Proposta de millora presentada en el Ministeri de Foment pels 
municipis d’Aiguaviva, Riudellots de la Selva i Fornells de la Selva.  

 
− El 12 de febrer de 2007, està concertada una reunió amb responsables d’ADIF a 

Madrid per negociar les mesures proposades en fase de reclamació. 
 
Mesures correctores en fase de reclamació 
 
En aquest tram les mesures correctores proposades en els municipis de Sarrià de Ter i 
Sant Julià de Ramis ha sigut aprovades. Actualment, les principals mesures correctores 
que queden pendents d’aprovar-se es troben concentrades al sud de l’anella verda de 
l’àrea urbana de Girona, les quals permetrien connectar l’interior amb el massis de les 
Gavarres i el sistema litoral. El conjunt de mesures correctores a incorporar en aquest 
tram són: 
 
Riudellots de la Selva: 
 Obra de drenatge i pas de fauna amb 2 marcs de 7 x 5,3 m. 
 Viaducte del torrente de Calderó de 300 m de longitud. 

 
Aiguaviva: 
 Obra de drenatge i pas de fauna a Can Pla amb marc de 7 x 4 m. 
 Fals túnel de Mas Vinyotes de 200 m de longitud. 
 Viaducte de la riera de la Torre de 200 m de longitud. 
 Ecoducto de l’Abadía de 20 m d’amplada. 
 Fals túnel de Mas Gelats de 65 m de longitud. 

 
Fornells de la Selva: 
 Fals túnel de Mas Roders de 330 m de longitud. 
 Fals túnel de Can Ciurana de 420 m de longitud. 

 
 
- Cost estimat de les mesures correctores en fase de reclamació en el sud de 
l’anella verda de l’àrea urbana de Girona: 16,5 milions d’€  
 
Per a més informació: 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA  
(Tel. 629 151 930). 

 
CILMA 
Santa Eugènia, 10, 4a 
17001 Girona 
Tel. 972 426 105 
Fax 972 426 106 
cilma@ddgi.cat
www.cilma.cat  
 

 
Girona, 9 de febrer de 2007 
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