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COMUNICAT DE PREMSA 005/2007 

 
 
   El traçat del TGV en el tram a l’entorn del Fluvià 
 
En relació al traçat del TGV, en el tram a l’entorn del Fluvià, en el que es veuen afectats 
els municipis de Vilademuls, Bàscara, Pontós, Garrigàs i Borrassà, 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.  
 
Cal ressaltar que s’han formalitzat al·legacions reiterant l'OPOSICIÓ a totes les 
actuacions, exigint resposta a la Proposta Alternativa i als escrits presentats contra 
l'Estudi Informatiu i contra el Projecte Bàsic, exigint la PARALITZACIÓ de les actuacions 
expropiatòries, alhora que s’ha denunciat la deslleialtat institucional del Ministeri de 
Foment en no contestar a cap requeriment formalitzat des dels ajuntaments. 
 
Situació actual 
 
Aquest tram es troba en el següent procés de tramitació: 
 

Tram Tramitació Estat actual 
Cornellà de Terri-
Vilademuls 

Adjudicació del 
contracte 
d’obres 

Obra adjudicada a Sacyr, S.A.U.; Cavosa Obras y 
Proyectos, S. A. i Scrinser, S. A., en Unió Temporal 
d’Empreses. (1) 

Vilademuls-Pontós Adjudicació del 
contracte 
d’obres 

Obra adjudicada a FCC Construcción, Sociedad 
Anónima i Serviá Cantó, Sociedad Anónima, en 
Unió Temporal d’Empreses.(2) 

Pontós-Figueres Projecte bàsic Resolució informes municipals al projecte bàsic. 
 
(1) L’obra del tram Cornellà de Terri-Vilademuls ha estat adjudicada per un import de 
93.252.189,65 € quan tenia un pressupost base de licitació de 143.134.596,54 €. 
 
(2) L’obra del tram Vilademuls-Pontós ha estat adjudicada per un import de 85.075.734,00 
€ quan tenia un pressupost base de licitació de 126.225.124,00 €.  
 
Paral·lelament, pel tram Cornellà de Terri-Pontós ha acabat el tràmit d’informació pública 
del llistat de finques a expropiar, quedant pendent que el Ministeri de Foment realitzi les 
actes d’ocupació corresponents.  
 
 
Darreres actuacions 
 
Les darreres actuacions dutes a terme pels cinc ajuntaments són les que es detallen a 
continuació: 
 



− L’11 de juliol de 2006, es va presentar 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 28 d’abril de 2006, publicada en el BOE núm. 113 de 12 de maig de 
2006, per la que s’aprova el traçat de l’Estudi Informatiu del TGV Madrid-Frontera 
Francesa. Subtram Sant Julià de Ramis-Pla de l’Estany, Variant de Pla de l’Estany; i 
modifiqui l’Estudi Informatiu aprovat, ajustant el traçat a la Proposta Alternativa de 
millora presentada en el Ministeri de Foment per tots els ajuntaments i entitats locals 
afectades de la Demarcació de Girona, en els punts quilomètrics 12 + 260, fins el final 
del subtram. 

− El 12 de juliol de 2006, es va presentar un informe al·legació, de l’Ajuntament de 
Vilademuls, al Projecte Bàsic del TGV. Tram Cornellà de Terri-Pontós. 

− L'aprovació de l'Estudi Informatiu per part del Secretari d'Estat d'Infraestructures ha 
estat objecte, el 29 de setembre de 2006, de la interposició d'un recurs contenciós 
administratiu davant l'Audiència Nacional impugnant el traçat aprovat, el qual es troba 
pendent d'admissió a tràmit. 

− El 20 d’octubre de 2006, els Ajuntaments de Pontós, Garrigàs i Borrassà van presentar 
al·legacions al Projecte Bàsic del TGV. Tram Pontós-Figueres. 

− En data 27 de desembre de 2006, els Ajuntaments de Vilademuls i Bàscara van 
formalitzar al·legacions reiterant l'oposició a totes les actuacions, exigint resposta a la 
Proposta Alternativa i als escrits presentats contra l'Estudi Informatiu i contra el 
Projecte Bàsic, exigint la paralització de les actuacions expropiatòries, alhora que es 
va denunciar la deslleialtat institucional del Ministeri de Foment en no contestar a cap 
requeriment formalitzat des dels ajuntaments. 

− Per altra banda, l’enginyeria ETS conjuntament amb el lletrat Eduard de Ribot, han 
redactat un informe tècnic-jurídic, del tram Vilademuls-Borrassà, demostratiu de la 
possibilitat de canvi del traçat dins de les previsions d’execució del TGV, el qual es vol 
presentar en una propera reunió sol·licitada amb el Conseller d’Obres Públiques, així 
com també amb el Secretari d’Estat d’Infraestructures i Planificació del Ministeri de 
Foment. 

 
Mesures i accions en fase de reclamació  
− Les mesures correctores reclamades suposen una rectificació del traçat fent coincidir 

el corredor d’infraestructures en una mateixa banda del nucli de Bàscara. La proposta 
defensada preveu diversos túnels i viaductes de la mateixa envergadura que els 
projectats pel Ministeri de Foment, des de Terradelles fins a Bàscara, allargant l’últim 
túnel 1.510 metres i afegint, a continuació, un fals túnel de 700 metres, no superant el 
túnel més llarg els 5 km establerts per temes de seguretat. Finalment, el traçat inclou 
un túnel a Garrigàs de 2.600 metres. La rectificació del traçat significaria que no es 
veiessin afectats paratges o indrets com la riera i la vall de Cassinyola, el veïnat de 
Monells (S. X), el nucli històric de Bàscara, el Pla de Pontós i el nucli de Creixell a 
Borrassà, ni tampoc estructures com la 2a resclosa del pas del Fluvià o la cruïlla 
d’infraestructures de Garrigàs. 

− Es reclama la paralització de la tramitació administrativa del tram Vilademuls-Pontós a 
l’espera de la negociació de la rectificació de traçat.  

 
 
 



Cost estimat de les mesures correctores en fase de reclamació: 
115 milions d’€. (cent-quinze milions d’euros).  
Cal destacar que l’import de l’obra adjudicada del tram Cornellà de Terri-Vilademuls i 
Vilademuls-Pontós s’ha produït amb una baixa total de 91.031.796,89 € respecte al cost 
de licitació, essent aquest import molt proper al cost total de les mesures reclamades.  
 

 
 

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, 12 de febrer de 2007 
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