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4. L’ALTA VELOCITAT 
 
ANTECEDENTS 
 
La necessitat de l’alta velocitat va sortir arran dels problemes de saturació en algunes 
línies de ferrocarril i en altres infraestructures del transport, com les autopistes i el 
transport aeri. L’obligació de construir noves línies fèrries va fer pensar en augmentar 
les prestacions en matèria de velocitat inherents als antics traçats. 
 
Per altra banda el ferrocarril ha patit en els últims 20 anys un fort descens en la seva 
demanda en benefici d’altres modes de transport com el vehicle privat i l’avió, això va 
fer recomanable un increment de la velocitat i una millora en la qualitat que la demanda 
exigia per capgirar la tendència negativa. A més aquest tipus de nova infraestructura 
redueix la congestió dels altres modes de transport. 
 
L’objectiu era projectar línies en que els combois poguessin assolir velocitats molt 
superiors als 200 Km/h, velocitat màxima de les línies del moment. Un factor essencial 
va ser la introducció d’una nova generació de material rodat que va permetre l’augment 
de velocitat amb el que es va poder retallar el temps de trajecte. 
 
La primera línia d’alta velocitat es situa als anys seixanta al Japó amb el tren 
Shinshaken i vint anys després apareixen línies a Europa. Els primers projectes 
europeus es van dur a terme en les rutes prioritàries de cada estat, entre París i Lió a 
França, el 1981, en la línia Roma – Florència a Itàlia, entre Hamburg i Munic a 
Alemanya o en el Madrid – Sevilla espanyol. 
 
A partir de les primeres experiències, es va veure clar el gran potencial de l’alta 
velocitat, vint milions de viatgers a la París – Lió amb una rendibilitat de més del 15% 
per a la SNCF [4]. Aquest èxit va donar lloc a que s’iniciés la construcció de noves 
línies a diversos països europeus i la creació d’una Xarxa Europea d’Alta Velocitat per 
part de la Unió Europea que actualment absorbeix el 12% del trànsit ferroviari de 
l’Europa Occidental. 
 
La nova xarxa, emergent, inclou línies exclusives d’alta velocitat capaces d’arribar als 
350 km/h, línies adaptades i modernitzades per a permetre velocitats d’entre 160 i 250 
km/h i línies, amb velocitats més baixes, de connexió. 
 
A l’estat espanyol, el ferrocarril ha seguit les mateixes pautes evolutives que en l’àmbit 
europeu. La creació de noves infraestructures com les autopistes que amb l’addició 
d’altres factors van modernitzar el transport per carretera, juntament amb el 
desenvolupament del transport aeri van provocar un fort descens en la demanda del 
ferrocarril [5]. 
 
Els instruments creats per a la potenciació del ferrocarril a Espanya són el Pla de 
Transports Ferroviari i el Pla Director d’Infraestructures que s’amplien a l’annex II. 
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L’ALTA VELOCITAT CATALANA 
 
El 1986 la Generalitat va aprovar el seu Pla Ferroviari amb el qual fomentava el 
transport amb ferrocarril i s’avançava al Govern Espanyol. En el Pla es promovia un 
canvi d’amplada de via amb el que integrar-se a la xarxa europea. 
 
Dins d’aquest context i gràcies a les competències que ja llavors tenia la Generalitat 
amb matèria de transports va redactar un estudi sobre la viabilitat de la connexió entre 
Barcelona i França amb l’alta velocitat, l’avantprojecte del qual es va presentar dos anys 
després, el 1989. 
 
La línia va ser dissenyada per al trànsit mixt, de viatgers i mercaderies, degut a les 
pressions de la Cambra de Comerç i a l’Autoritat del Port de Barcelona per fer de la 
línia d’alta velocitat la connexió de Catalunya en ample internacional amb la resta 
d’Europa.  
 
Pel Port l’alta velocitat suposaria un augment del negoci al reduir el temps i el cost del 
trajecte entre la ciutat comtal i la frontera francesa. Actualment el transport de 
mercaderies des de el Port es fa majoritàriament per carretera fins a estacions 
intermodals de la Catalunya Nord on passen al ferrocarril. S’estima que amb el nou 
ample el Port de Barcelona passaria a ser el primer port europeu del mediterrani [6]. 
 
L’avantprojecte va ser un pas important per a la futura construcció de la línia ja que a 
partir del mateix la Generalitat va fer la reserva de sòl per on passaria. A més 
l’avantprojecte venia acompanyat d’un Estudi de l’Impacte Ambiental de la línia, que 
llavors no era obligatori i que intentava eliminar els errors que s’havien produït en el 
TGV francès [7]. 
 
Després de la sortida a informació pública de l’avantprojecte, el 1991 es va redactar el 
projecte definitiu entre Barcelona i França i en l’àmbit gironí es va aprovar el Pla 
Especial que tenia en compte la reserva de sòl feta per la Generalitat. 
 
La línia té un triple paper; Per una banda formar part de la xarxa europea, amb enllaços 
de llarga distància, de la qual n’és un connector i per l’altra reforçar en l’àmbit nacional 
enllaços entre grans àrees urbanes, en aquest cas Barcelona, Saragossa i Madrid. El 
tercer paper, que tot i d’un caràcter més local, no és de menor importància; satisfer uns 
enllaços regionals connectant els principals sistemes urbans de Catalunya. Des de la 
Generalitat s’ha potenciat molt aquest aspecte, ja que es considera un futur eix 
vertebrador del territori. Segons el PTV [8],  aquest eix inclourà, en un futur, estacions 
en les principals àrees urbanes catalanes: 
 
• Lleida. 
• Perafort en el triangle Tarragona – Reus – Valls. 
• Àrea de Barcelona amb Barcelona Sagrera, Barcelona Sants, El Prat i Vallès. 
• Girona. 
• Figueres. 
• Vilafranca del Penedès. 
• Tarragona en la línia Euromed Barcelona – València. 
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L'estació del Prat és fruit del pacte entre la Generalitat i el Govern central perquè la línia 
s’aturi a l’aeroport i així augmentar el radi d’influència del mateix fins a Saragossa, 
València i Perpinyà. 
 
Tot i que el Govern espanyol sosté que la connexió amb França estarà enllestida pel 
2004 tot fa pensar, i així ho ha dit el President de la Generalitat, que podria retardar-se 
fins al 2007 o el 2010. Fins i tot el tram Madrid – Barcelona no estarà acabat dins el 
plaç establert, 2004, ja que les obres porten molt retard. 
 
LA LÍNIA MADRID – BARCELONA – FRONTERA FRANCESA 
 
La línia Madrid – Barcelona – frontera francesa es va incloure com el ramal mediterrani 
del projecte número 3 dins dels catorze grans projectes prioritaris TEN (TransEuropean 
Networks). Aquest projecte uneix la península ibèrica amb el TGV francès mitjançant 
un ramal atlàntic a través de Vitòria i Dax i un ramal mediterrani a través de Barcelona i 
que finalitza a Montpeller, esdevenint l’enllaç de l’Estat Espanyol amb la resta 
d’Europa.  
 
Per poder entrar en competència amb el transport aeri la línia Barcelona – Madrid, de 
786 km, està dissenyada per velocitats de fins a 350 km/h que juntament amb la 
centralitat d’ambdues estacions busca reduir el temps de trajecte a dues hores i mitja.  
 
L’elevada velocitat a la qual està projectada la línia la transforma en la més ràpida a 
nivell mundial i fa necessari radis de curvatura molt grans, més de 4000 metres, i com 
en totes les línies d’alta velocitat, la inexistència de passos a nivell i el tancament de tot 
el traçat. A més, incorpora altres innovacions d’última generació: 
 
• Una nova catenària degut a la major necessitat d’energia per part dels combois 

d’alta velocitat que ha de realitzar-se en corrent altern per poder servir les potencies 
necessàries sense disparar el cost de les mateixes. 

• Un nou sistema de senyalització, el ERTMS-2, que està pendent de superar les 
garanties necessàries per a la seva instal·lació. 

 
La infraestructura i la via difereixen fonamentalment en els traçats ja que en planta l’alta 
velocitat necessita radis de curvatura molt elevats, En quant al material, les unitats de 
TAV tenen un disseny i producció diferent al convencional.  
 
Dins d’aquesta línia, el tram Barcelona – frontera francesa tindrà un cost d’uns 1450 
milions d’Euros, doble via electrificada i està dissenyada per al trànsit mixt, és a dir, 
viatgers i mercaderies. La seva construcció afecta una franja de terreny de 115 metres, 
15 per a l’assentament de la línia i dues franges a cada costat de 50 metres en les quals 
el sòl no és edificable. 
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ESTUDI INFORMATIU DEL TAV A GIRONA 
 
El pas del TAV per Girona s’inclou en l’estudi informatiu del tram Vilobí d’Onyar – 
Sant Julià de Ramis [9] que va sortir a informació pública el 19 d’octubre de 2002. Com 
ja s’ha dit anteriorment aquest estudi informatiu es realitza per solucionar la 
problemàtica generada a la ciutat al voltant de l’Alta Velocitat, on en principi s’havia 
proposat l’accés a Girona mitjançant un By – Pass en via única. 
 
Descripció de Solucions 
 
L’origen d’aquest tram es pren en el PK 77+000 de la Solució Base de l’Estudi 
Informatiu L.A.V. Madrid – Zaragoza – Barcelona – frontera francesa [10] i el final en 
el PK 94+637,955 de la mateixa Solució Base.  
 
En l’Estudi Informatiu [9] es planteja una Solució Base i una variant local que 
s’anomena Variant de l’estació de mercaderies que intenta minimitzar les interferències 
de la nova línia amb l’estació de mercaderies.  
 
En el mateix tram, els Ajuntaments de Girona i Vilablareix van presentar en forma 
d'al·legació una tercera alternativa de traçat, molt semblant a la Solució Base, i que a 
diferència d’aquesta no compromet la viabilitat urbanística del sector i en el futur 
permetrà plantejar la desaparició dels dipòsits de C.H.L. Aquesta proposta és la que 
finalment ha estat acceptada pel Ministeri de Foment i és la que es durà a terme [11]. La 
solució adoptada planteja augmentar els radis de curvatura dels PK 6+000 i 7+000 de 
800 i 850 metres fins als 1.500 metres provocant: 
 
• Velocitats més elevades dels combois. 
• Desaparició d’una zona que es considerava morta. 
• Compatibilitat amb el planejament urbanístic. 
 
La Solució Base planteja dos túnels independents executats entre pantalles, un per a la 
via d’alta velocitat i l’altre per les vies d’ample ibèric separant mitjançant un mur la via 
destinada al trànsit de viatgers de la de mercaderies. Ambdós discorren pel corredor 
ferrocarril actual fins a l’estació de viatgers on es crearà una nova estació, entre 
pantalles, que permeti fer d’intercanviador modal entre les dues línies. 
 
A partir de l’estació, el traçat de l’alta velocitat es dirigeix cap a Sarrià de Ter 
mitjançant un túnel, executat amb escut de doble recolzament, de via doble de 12,6 
metres de diàmetre, fins a enllaçar amb el traçat de l’Estudi Informatiu de tota la línia. 
La via d’ample ibèric, s’executa amb un túnel amb escut de la mateixa secció que el de 
l’alta velocitat fins a enllaçar amb el traçat actual del ferrocarril Barcelona – Portbou a 
la zona de la muntanya de Montjuïc. 
 
A diferència de la variant local, la Solució Base respecta la reserva de sòl del Polígon 
Industrial de Fornells de la Selva feta anys enrere per la Generalitat i creua l’estació de 
mercaderies entre les cinc vies principals i les tres de mànec.  
 
La línia d’ample ibèric comença a soterrar-se després de la seva connexió amb la 
capçalera nord de l’estació de mercaderies i fins a la plaça Salvador Dalí discorre pel 
corredor actual. És a partir de la plaça que el traçat es separa i ocupa la zona ajardinada 
a l’est de les vies fins a la nova estació de viatgers. 
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Per altra banda la nova 
estació de Girona té una 
sèrie de característiques que 
en condicionaran el seu 
disseny. Haurà de servir a 
dues línies subterrànies que 
estan segregades en dos 
recintes de pantalles 
independents, dotant-les de 
capacitat d’intercanvi sense 
necessitat de passar per la 
superfície, on es situarà el 
vestíbul per millorar l’accés 
a l’estació des de la ciutat. 
 
La no coincidència dels 
nivells de les andanes de les 
dues línies, la línia RENFE 
a 22,95 m de la rasant i la 
d’alta velocitat a 20,40 m, 
impedeixen l’ús d’andanes 
compartides entre línies o 
connectar-les a nivell. Per 
resoldre-ho, s’ha establert 
un nivell intermedi entre les 
andanes i el vestíbul, a 13 
m de la rasant, que actuarà 
com a galeria d’intercanvi 
entre línies.   
  Fig. 4. Traçat del TAV i la línia convencional. Elaboració pròpia. 
 
La connexió dels diversos nivells de l’estació es resoldrà mitjançant paquets d’escales i 
ascensors P.M.R. amb accessos directes a les andanes, que seran de tipologia lateral. La 
urbanització exterior es dissenya amb un esquema de parc lineal sobre els espais 
alliberats pel viaducte, on l’estació adoptarà els papers d’extrem i façana d’aquest espai 
al aire lliure situant-se desplaçada cap a l’extrem. A l’annex II hi ha una descripció més 
exhaustiva del futur pas del ferrocarril per Girona. 
 

 
Fig. 5. Secció de la futura estació de Girona. Elaboració pròpia a partir de El Punt. 
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Cost 
 
Per poder calcular el cost total de la línia d’alta velocitat en el tram Barcelona – frontera 
francesa s’ha considerat la solució base de l’Estudi Informatiu [10] a la qual se li ha 
restat els trams 6 i 7 que corresponen al seu pas per Girona que s’han substituït per la 
solució Base de l’Estudi Informatiu del tram Vilobí d’Onyar – Sant Julià de Ramis [11] 
tot i que finalment s’haurà d’adaptar per incloure-hi l’al·legació realitzada pels 
Ajuntaments de Girona i Vilablareix comentada anteriorment. 
 
Amb el traçat anterior, el cost de l’obra per a coneixement de l’administració, que 
inclou com a elements principals l’execució material, les despeses generals, el benefici 
industrial, l'IVA i les expropiacions, és de 1.134 milions d’Euros. 
S’ha de destacar que la redacció del nou E.I. per al pas del TAV per Girona suposa un 
increment del cost respecte la solució inicial de 188 milions d’Euros. Per altra banda la 
procedència dels recursos econòmics amb els quals es finançarà l’obra és:  
 
• Pressupostos Generals de l'Estat. 
• Fons de Cohesió Europeus.  
• Endeutament i recursos autogenerats del GIF. 
 
A tot això se li ha d’afegir el cost de l’enderrocament del viaducte actual que no ha estat 
pressupostat i que segons l’Ajuntament de Girona serà el Ministeri de Foment qui 
l’assumirà i el cost de manteniment de la línia Barcelona - frontera francesa que a partir 
de les dades facilitades per RENFE del manteniment de la línia Madrid - Sevilla d'alta 
velocitat del 2002, que ascendeixen a 65,903 milions d’Euros, es pot aproximar: 
 

Taula 1. Cost de manteniment anual 
Línia Distància (km) Cost (milions d’Euros) 

Madrid - Sevilla 471 65,903 
Barcelona - frontera francesa 145 20,290 

Font: Elaboració pròpia. 
 
Al·legacions 
 
L’Estudi Informatiu del TAV entre Vilobí i Sant Julià ha rebut al acabar el període 
d’exposició pública més de 2300 al·legacions. Gairebé totes han estat presentades pels 
ajuntaments de Girona, Sarrià, Sant Julià de Ramis, Vilablareix i Fornells de la Selva, la 
Cambra de Comerç de Girona i la Organització de Consumidors [12]. El caràcter de les 
al·legacions és molt divers i va des de demanar la nul·litat de tot el projecte fins a 
suggeriments sobre detalls del projecte. Es poden destacar: 
 
• Ajuntament de Sarrià de Ter: 

o L’anul·lació de tot el projecte. 
o No beneficia el conjunt de la població, sinó una minoria. 
o No recull un estudi prospectiu sobre la rendibilitat de la inversió tot i que és 

obligatori per normativa. 
o Demanar el canvi de traçat perquè no afecti el jaciment de Montagut. 
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• Ajuntament de Girona: 
o Nova proposta de traçat per a l’estació de mercaderies. 
o Reposició dels carrers afectats per les obres i per l’enderroc del viaducte. 
o Les obres han d’encaixar amb les previsions del pla general. 
o Garanties que no es fragmentarà el territori i que hi haurà un tractament 

ambiental adequat. 
o Garanties que no hi haurà vibracions ni esquerdes en edificis. 
o Intentar evitar que passi per sota el campanar de Sant Feliu. 
o Previsió de connexió entre els diferents túnels que travessaran Girona. 
 

• Ajuntament de Sant Julià de Ramis: 
o Soterrar el traçat al pas per Sarrià i Sant Julià. 
o Afecta urbanísticament el barri de Montagut i en limita el desenvolupament. 
o Falta un estudi geològic de la muntanya de Montagut degut a la feblesa dels 

seus materials. 
 

• OCUC: 
o Vulnera la normativa europea sobre el transport de mercaderies perilloses. Ja 

que segons l’OCUC, organisme que l’ha presentat, la UE només autoritza la 
circulació de mercaderies perilloses per línies subterrànies en ciutats on no 
existeixen altres alternatives de transport. Per això també demanen la 
retirada de l’actual Estudi Informatiu i la recuperació de l’anterior on la línia 
d’alta velocitat passava paral·lela a l’A-7. 

o No inclou un estudi sobre les aigües subterrànies de Girona. 
o Falta de garanties en que la circulació de combois no provoqui vibracions en 

els edificis situats propers a la via. 
 

• Cambra de Comerç de Girona: 
o Cal considerar l’estació d’autobusos com a afectada per les obres de 

construcció de la línia, així com els serveis que s’hi desenvolupen. 
o La Solució Base deixa gairebé inutilitzada l’estació de mercaderies degut als 

retalls que provoca en les diverses vies. La Solució Alternativa en redueix la 
capacitat operativa en un 50%, tot i que, en aquest cas, es pot ampliar 
l’estació per la seva capçalera. 

o Traslladar l’estació de mercaderies al municipi de Riudellots de la Selva. 
 
Un dels punts on hi ha hagut més polèmica és en el traçat definitiu que prendrà la línia 
en l’encontre dels municipis de Vilablareix, Fornells i Girona, a l’entrada sud de la 
ciutat. A part de les dues alternatives de traçat proposades per l’Estudi Informatiu, la 
Solució Base i l’anomenada Variant de l’estació de Mercaderies, els ajuntaments de 
Girona i Vilablareix n’han proposat una tercera. 
 
La proposta de traçat és similar a la de la Solució Base, però enlloc de entrar a la ciutat 
amb una corba de radi 800 metres, ho farà amb una de radi 1500 metres. Segons Anna 
Pagans, alcaldessa de Girona, comportaria l’alliberament d’espais cèntrics i que els 
trens sense aturada a Girona poguessin circulat a 180 km/h. També considera molt 
negativa la Variant de l’estació de Mercaderies per què escanya el possible creixement 
de la ciutat i trinxa el municipi de Vilablareix [11]. 
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Fig. 6. Propostes per a l’àrea de l’estació de mercaderies. Font: El Punt. 

 
La Generalitat ha fet una proposta molt semblant a la dels dos ajuntaments amb la petita 
variació del radi de la corba d’entrada, que en aquest cas seria de 2000 metres. 
Finalment el municipi de Fornells, aposta per la Variant de l’estació de Mercaderies 
perquè és l’única que no entra en el seu municipi i no hipoteca el creixement del seu 
Polígon Industrial. 
 
CONTINGUT DE L’ANNEX II 
 
A l’annex II, associat a aquest capítol s’hi pot trobar: 
 
• Una breu descripció de la formació de la xarxa europea d’alta velocitat. 
• La connexió amb França. 
• Comentaris sobre la rendibilitat de l’alta velocitat a Europa. 
• Els objectius del PTF i el PDI. 
• Una descripció de la línia Madrid – Sevilla. 
• Descripcions del traçat en el tram Barcelona – frontera francesa i el pas del 

ferrocarril per Girona. 
• Les característiques tècniques de la línia d’alta velocitat Madrid – Barcelona – 

frontera francesa. 
• L’estat actual de les obres entre Madrid i la frontera francesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




