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El traçat del TGV en el tram a l’entorn del Fluvià 
 

Admissió a tràmit del Recurs contenciós administratiu 
 

 
En data 13 de febrer de 2007, la Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional 
ha admès a tràmit el Recurs contenciós administratiu interposat pels Ajuntaments de 
Bàscara, Vilademuls, Pontós, Garrigàs i Borrassà contra la resolució del Ministeri de 
Foment de 28 d’abril de 2006 per la que s’aprovà l’Estudi informatiu del TGV en el tram 
corresponent a la Variant del Pla de l’Estany. Així, doncs, finalitza la via administrativa i 
s’inicia el procediment judicial. 
Un informe tècnic-jurídic del tram Vilademuls-Borrassà, encarregat pel CILMA i redactat 
per Diagonal Advocats i Equip Tècnic Santandreu el desembre de 2006, demostra que és 
viable tècnicament i per acompliment de terminis el canvi de traçat proposat, cosa que 
desmenteix les declaracions, del passat 16 de febrer en el marc de la trobada Cercle 
d’Infraestructures a Girona, del Sr. Joaquim Nadal, Conseller del Política Territorial i 
Obres Públiques i del Sr. Francesc Francisco-Busquets, Subdelegat del Govern a Girona, 
en què asseguraven que ja és totalment impossible un canvi de traçat i que no s’havien fet 
les al·legacions en els terminis oportuns. 
L’esmentat informe també demostra que s’han fet els tràmits i les al·legacions necessaris i 
que des del 30 de setembre de l’any 2004 el Ministeri de Foment, el Ministeri de Medi 
Ambient, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge disposen de la proposta consensuada pels ens locals i el CILMA. 
Les conclusions de l’informe són les següents: 
1r. La proposta de millora de traçat del TGV al seu pas pels municipis de Vilademuls, 
Bàscara, Pontós, Garrigàs i Borrassà assumida per tots els Ajuntaments afectats, ha estat 
presentada, als responsables del Ministeri de Foment per primera vegada el 30 de 
setembre de 2004, i defensada, reiteradament pel CILMA i pels alcaldes durant els darrers 
3 anys. 
 
2n. L’oposició dels ajuntaments al traçat del TGV s’ha articulat formalment en tots i 
cadascun dels processos administratius seguits per l’aprovació del TGV per part del 
Ministeri de Foment. 
 
3r. Cap dels expedients i dels procediments administratius aprovats pel Ministeri de 
Foment que afecten al tram ha estat consentit, havent-se impugnat, administrativament i 
judicialment les resolucions aprovant-los. 
 



En aquest sentit cal referir les següents actuacions dutes a terme pels cinc ajuntaments 
gironins: 

a) Formulació en data 11 de juliol de 2006 d’un requeriment previ 
d’anul·lació de la resolució de la Secretaria d’Estat d’infraestructures i 
planificació, aprovant l’Estudi informatiu de la línia d’Alta Velocitat al subtram 
Sant Julià de Ramis – Pla de l’Estany – Variant del Pla de l’Estany. 
 
b)  Interposició d’un recurs contenciós administratiu davant l’Audiència 
Nacional impugnant l’Estudi informatiu del subtram de la variant del Pla de 
l’Estany i sol·licitant la modificació del traçat del TGV de conformitat amb la 
proposta alternativa del CILMA i dels 5 Ajuntaments.   
 
c) Oposició formal al Projecte bàsic en evacuar el tràmit d’audiència 
oficial als ajuntaments que es formalitzà els passats mesos de juny i 
setembre de 2006. 

 
4t. La proposta alternativa dels ajuntaments minimitza l’impacte ambiental, paisatgístic 
i social d’aquesta infraestructura ferroviària i suposa una millora extraordinària pel que fa a 
la seva adaptació al territori, integració en el paisatge, reducció de l’efecte barrera i de 
fragmentació del territori. 

 
5è. La modificació del tram exigeix la redacció i elaboració dels següents instruments: 

 
a) Estudi informatiu. 
b) Estudi d’impacte ambiental. 
c) Projecte bàsic. 

 

La redacció dels instruments és relativament senzilla en la mesura en que les alternatives 
a avaluar es troben ja àmpliament definides i analitzades amb detall, per la documentació 
preexistent de la que ja es disposa. 

 
6è. Per tal de modificar el traçat del TGV al seu pas pels municipis de Vilademuls, 
Bàscara, Pontós, Garrigàs i Bàscara resulta indispensable la tramitació i aprovació dels 
següents expedients: 
 

a) Aprovació de l’Estudi informatiu de traçat. 
b) Declaració d’impacte ambiental favorable. 
c) Aprovació del Projecte bàsic. 

 
7è. Una tramitació diligent de l’Estudi Informatiu i de la declaració d’impacte ambiental 
permetria la seva aprovació en un  termini no superior a 4 o 5 mesos, atès que per a la 
seva aprovació cal respectar els tràmits d’audiència oficial als ajuntaments i d’informació 
pública per període no superior a 30 dies hàbils i la declaració d’impacte ambiental per 
part del Ministeri de Medi Ambient s’ha de produir als 30 dies de rebre la documentació, 
del Ministeri de Foment. 

 
8è. La tramitació de l’aprovació del Projecte bàsic no hauria de superar els 2 mesos. 

 
9è. La comparació entre els efectes i impactes ambientals produïts entre el traçat 
actualment aprovat i l’alternativa dels ajuntaments, determina clarament la minimització 



d’aquestes efectes pel que fa a l’alternativa proposada, de manera que la declaració 
d’impacte ambiental s’estima molt menys problemàtica. 

 
10è. Els procediments de licitació i contractació administrativa per adjudicar la redacció 
del Projecte i les obres, atenent les especials circumstàncies del cas i l’interès públic 
concorrent podrien seguir-se pel procediment d’urgència, extrem que permetria reduir els 
terminis a la meitat, de conformitat amb allò establert a l’article 71 de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques. Terminis que no excedirien de 2 a 3 mesos per a la 
licitació i 2 mesos per la redacció dels Estudis. 
 
11è. Podria explorar-se també la possibilitat de mantenir les empreses que resultin 
adjudicatàries dels contractes ara en licitació, pel tram d’obra que es vol modificar, 
ajustant-los a les noves condicions del traçat a executar, mitjançant la corresponent 
modificació del contracte. Extrem que permetria no haver de seguir el procés d’adjudicació 
de les obres. 

 
12è. El tram del TGV corresponent a Vilobí d’Onyar – Sant Julià de Ramis, que inclou 
l’execució dels túnels de la ciutat de Girona i és d’extraordinària complexitat tècnica i 
constructiva, porta un important retard pel que fa a la tramitació administrativa en comptar 
tot just amb la recentíssima declaració d’impacte ambiental favorable, publicada l’1 de 
desembre de 2006. 

 
En aquest tram encara s’han de seguir els següents tràmits i procediments administratius: 

 
a) L’aprovació definitiva de l’Estudi Informatiu complementari per part del 

Ministeri de Foment. 
 
b) La tramitació del procediment per encarregar la redacció del nou Projecte 

Bàsic. 
 

c) La redacció, tramitació i aprovació del nou Projecte Bàsic. 
 

d) El procediment per adjudicar les obres a una empresa constructora. 
 

e) El procediment d’expropiació dels béns i drets afectats. 
 

f) L’execució de les obres amb tota la complexitat tècnica que comporten. 
 
13è. La tramitació administrativa de la modificació del tram de Bàscara proposada pels 5 
ajuntaments, únicament es trobaria amb un retard relatiu de 6 mesos respecte del tram de 
Girona. 

 
14è. La major dificultat tècnica i constructiva dels túnels urbans a la ciutat comportarà un 
diferent ritme d’execució de les obres i previsiblement una execució més lenta en les 
d’aquest sector. 

 
15è. La modificació del traçat al tram de Vilademuls-Bàscara-Pontós-Garrigàs i Borrassà 
no comportarà cap retard en l’acabament de les obres del TGV al seu pas per la 
demarcació de Girona. 

 
16è. Resulta possible sostenir –tal i com conclou l’Informe tècnic del l’equip d’Enginyeria 
Santandreu SA-, que les obres proposades pel tram Vilademuls-Borrassà en el seu traçat 



alternatiu proposat pel CILMA i pels 5 ajuntaments, finalitzaran, fins i tot, abans que les 
del tram de Riudellots-Sant Julià de Ramis que inclou el pas per la ciutat de Girona.  
Extrem que permet concloure que l’argument d’impossibilitat de modificació del traçat per 
raó de la manca de temps no resulta admissible. 

 
17è. Paradoxalment, aquest argument de manca material de temps per afrontar la 
modificació del traçat, ha estat utilitzat pel Ministeri de Foment des de l’any 2005 i de 
forma reiterada durant els darrers 2 anys de reivindicació del CILMA i dels ajuntaments de 
la demarcació de Girona, sol·licitant la modificació. Extrem que evidencia la inconsistència 
d’aquesta argumentació per impedir acollir les pretensions de les Administracions Locals 
afectades. 

 
18è. L’execució de les obres quina modificació es pretén resulta possible en dos anys, 
de manera que atenent a les tramitacions administratives analitzades en el present 
Informe i a les estimacions temporals indicades en el mateix, és viable el seu acabament 
en el 2009. 
 
 
 
Podeu accedir al document “Informe Jurídic” complert a www.cilma.cat > Les comissions de 
treball > Activitat i projectes 
 
 
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, 22 de febrer de 2007 
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