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5. L’ALTERNATIVA AL TAV 
 
L’alta velocitat és per a molta gent el símbol del model econòmic actual, el de la 
globalització, el consumisme, el malgastament del recursos, i sobretot de la destrucció 
del medi natural. Com a resposta a l’anunci de la creació de la línia d’alta velocitat 
Madrid – Barcelona – frontera Francesa, tot un conjunt d’associacions, institucions i 
entitats es van unir en la Plataforma COPALTAV, estructurada en plataformes 
comarcals i que té per objectiu proposar una alternativa factible a l’alta velocitat. 
 
En la plataforma de les comarques gironines hi trobem des d’ajuntaments, més de 
seixanta, com el de Sarrià de Ter, a un gran nombre d’entitats ecologistes, partits 
polítics, sindicats ferroviaris, centres culturals i associacions de tots tipus. Dins 
d’aquestes s’hi troba l’Esbornac, associació cívica de les comarques gironines que ha 
proposat una alternativa factible. 
 
Aquesta alternativa a l’alta velocitat està definida en el tram Barcelona – frontera 
francesa, però és extrapolable a tota la línia i representa un model ferroviari alternatiu al 
proposat pel govern i que intenta seguir els nous criteris que actualment es promouen a 
altres països europeus. Es basa en: 
 
• Aprofitar i millorar el traçat actual de la via RENFE. 
• Canviar l’ample ibèric per l’ample internacional. 
• L’ús de la tecnologia de trens pendulars i altres trens capaços d’arribar a velocitats 

elevades. 
 
El model alternatiu té com a principals avantatges una reducció molt important del cost 
de l’obra, unes velocitats elevades que comporten importants reduccions de temps, la 
sostenibilitat i el respecte pel medi ambient i el territori. Aquest model no és nou, ja que 
s’aplica en països com Alemanya que han potenciat, principalment, la millora de línies 
convencionals per incrementar-ne les prestacions [13]. 
  
JUSTIFICACIÓ 
  
La plataforma COPALTAV esgrimeix un gran nombre d’arguments per oposar-se a 
l’alta velocitat i substituir-la per la seva alternativa. Per poder tenir-ne una visió més 
clara es poden agrupar en diferents àmbits tot i que molts dels arguments estan 
interrelacionats. 
 
Arguments econòmics 
 
Per permetre les altes velocitats a que han de circular els combois, més de 300 km/h, els 
radis de curvatura han de ser majors als 6000 metres. Les actuals vies, de radi menor, 
per tant, no serveixen i s’ha de crear una nova línia, que a més és molt rígida en el seu 
traçat. 
 
Construir alta velocitat té, doncs, un cost molt elevat, entre 10 i 15 milions d’€/Km. 
Això ha fet que a nivell europeu s’hagin construït molts menys quilòmetres dels que 
s’esperaven. Els processos de convergència i estabilitat europea han creat que els 
governs vigilin molt més el seu endeutament i busquin altres maneres de finançar l’alta 
velocitat. Es fa necessari acudir al finançament privat amb el conseqüent augment del 
cost. El fet que moltes de les línies ja construïdes hagin obtingut menors rendiments als 
esperats, dificulta encara més la inversió privada. 
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A França, s’estima que, per que una línia de nova construcció sigui rendible ha de tenir 
més de 10 milions de viatgers a l’any, una xifra molt superior a la prevista pel conjunt 
de la línia Madrid – Barcelona – frontera francesa [13]. 
 
Arguments territorials 
 
Poden aparèixer dificultats en la relació entre l’alta velocitat i el model territorial català. 
S’està impulsant la creació d’una gran conurbació urbana, Barcelona, que podria arribar, 
a la seva àrea d’influència, als set milions d’habitants d’aquí deu anys. L’alta velocitat, 
dins d’aquest model de territori, no resol els problemes de transport de viatgers. 
 
Una alternativa a la sobresaturació de les sortides ferroviàries de Barcelona, seria la 
desviació pel pas de Canfranc a l’Aragó de combois procedents del Sud i amb destí al 
centre d’Europa que actualment passen pel corredor mediterrani, descentralitzant l’àrea 
del Barcelonès. 
 
Per altra banda, aquest impuls de l’alta velocitat té contrapartides en el ferrocarril 
convencional ja que sacrifica part de la inversió en la xarxa RENFE, dificultant el 
desenvolupament de les comarques no incloses en el corredor TAV o fora de l’àrea 
d’influència de les seves estacions. 
 
El transport de mercaderies 
 
La nova via d’alta velocitat està dissenyada, com ja s’ha dit anteriorment, per al trànsit 
mixt, mercaderies i viatgers. D’aquesta manera es pretén resoldre el problema generat 
per la falta de comunicació entre el Port de Barcelona i la frontera francesa amb ample 
internacional. 
 
Tot i que el transport de mercaderies per la nova línia és una de les raons principals 
esgrimida pel govern per la seva construcció, no està clar si aquest es podrà fer amb 
absoluta normalitat. El pas de mercaderies vindrà condicionada per diversos factors: 
 
• La nova línia acceptarà un pes màxim de 20 tones per eix i velocitats de fins a 140 

km/h per a mercaderies. 
• La promoció a Europa de trens de mercaderies de entre 22,5 i 32 tones per eix. 
• La incompatibilitat horària amb els trens de viatgers degut a la diferència de 

velocitats entre combois. 
• La necessitat de fer el manteniment de les vies en horari nocturn. 
• El risc de passar mercaderies perilloses per un túnel urbà. 
 
La combinació dels dos primers factors pot provocar un baix rendiment de la línia ja 
que només una part dels trens de mercaderies podran circular per la nova línia. Per altra 
banda la diferència de velocitats comportarà que els combois de mercaderies s’hagin 
d’aturar cada 40 km per donar pas als de viatgers, per evitar-ho, s’ha proposat la 
circulació nocturna del trens de mercaderies, però llavors entraran en conflicte amb els 
treballs de manteniment.  
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Arguments ambientals 
 
La creació de l’alta velocitat tindrà entre els seus principals efectes per a les comarques 
gironines l’aparició d’una nova barrera en el seu corredor Nord – Sud, la creació de 
noves línies d’alta tensió per a l’alimentació de l’alta velocitat i tot un seguit d’impactes 
ambientals difícilment assumibles per al territori com la destrucció de corredors 
biològics, l’impacte acústic, el paisatgístic o el major consum d’energia. 
 
Un altre efecte molt important serà l’expropiació de sòl agrícola i la seva posterior 
destrucció per permetre el pas de la nova línia. La modificació de camins i afectacions 
en els recursos hídrics de la zona també són efectes a tenir en compte. 
 
Arguments en l’àmbit local 
 
El soterrament de la línia d’alta velocitat a Girona té un cost brutal i excessiu per a 
l’Administració ja que hi ha altres solucions més econòmiques. També incrementa el 
risc de que durant la construcció es produeixin assentaments en edificis propers al túnel 
i que les conseqüències d’un accident ferroviari a l’interior del túnel siguin molt més 
greus degut a les característiques de les obres subterrànies. 
 
Per altra banda, la limitació prevista en el túnel de la línia convencional on el transport 
de mercaderies i viatgers aniran separats per la via est i oest respectivament farà perdre 
capacitat a la línia en la seva globalitat. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Existeixen diverses opcions per la millora del tram Barcelona – frontera francesa, tot i 
que amb el mateix objectiu de millorar el servei i disminuir el temps de trajecte amb un 
cost reduït, hi ha diferències importants. Les alternatives proposades provenen de la 
combinació dels següents factors: 
 
• Ample internacional o ibèric. 
• Trens pendulars o convencionals ràpids. 
• Velocitats mitjanes de trajecte de 150 o 160 km/h. 
 
La proposta final plantejada des de COPALTAV com a alternativa a l’alta velocitat és 
de les més cares de les anteriors i la que més s’assembla en prestacions al TAV. Ús 
d’ample internacional, la combinació de trens pendulars i convencionals ràpids i amb 
velocitats mitjanes de 160 km/h i màximes de 230 km/h. 
 
La proposta d’alternativa també inclou, degut a la complexa orografia del tram entre 
Figueres i Portbou, la construcció de una nova línia entre Figueres i el Portús semblant 
al tram del TAV entre aquestes dues poblacions. A l’annex III es descriuen les millores 
en els temps de trajecte de la línia. 
 
 
 
 
 
 



                                                Avaluació d’impactes d’una estructura en una ciutat: el cas del TAV a Girona 

 24

Geometria 
 
Per poder determinar quins canvis són necessaris en el traçat actual de RENFE per 
poder obtenir velocitats mitjanes de fins a 160 km/h s’ha de fer un estudi exhaustiu de 
tota la seva geometria tant en planta com en alçat per poder determinar quins són els 
punts conflictius sobre els que cal actuar. 
 
L’alternativa promoguda per la plataforma COPALTAV es basa en actuar en aquests 
punts concrets i fer una renovació general de la via en que s’inclogui el canvi d’ample 
de via en tot el tram Barcelona – Portbou. 
 
En tota la línia no hi ha cap rampa de més del 16‰, condició favorable i que permet no 
haver de fer cap actuació en l’alçat de la via. 
 
El traçat en que es basa la proposta d’alternativa està definit entre Barcelona – Passeig 
de Gràcia i Portbou amb una longitud total de 148,84 km dels quals 23,86 són corbes. 
Existeixen dos trams especialment conflictius pel seu traçat tortuós, entre les estacions 
de Girona i Celrà amb set corbes de radi inferior a 700 metres i entre Vilajuïga i Portbou 
amb dotze corbes de radi també inferior a 700 metres. 
 
Actualment les velocitats dels combois en tota la línia entre Barcelona i Portbou són, 
segons l’informe de L’Esbornac [13], molt inferiors a les del projecte de la línia, això 
significa que amb una renovació de la línia els guanys en temps i velocitat fossin 
importants. 
 
Per poder circular a velocitats mitjanes de 160 km/h amb material pendular per estalviar 
costos i rectificar el menor nombre de corbes cal modificar les corbes amb radis 
inferiors a 750 metres. En total s’han de modificar 34 corbes en tota la línia. En el cas 
que és volguessin arribar a aquestes velocitats amb material convencional, el nombre de 
corbes que s’han de modificar són 53. 
 
De les 34 corbes a millorar 10 es concentren en el tram entre Girona i Celrà i 13 entre 
Figueres i Portbou. Cal comentar que l’orografia per la que transcorre la via entre les 
poblacions de Girona i Celrà, travessa el Congost del Ter, és molt complexa i la seva 
millora cara. Tot i això, per estalviar costos, si no es rectifiquen les corbes en aquest 
tram, només arreglant el traçat actual es poden arribar a velocitat de gairebé 120 km/h. 
 
Per estalviar-se el complex tram entre Figueres i Portbou, trajecte molt tortuós degut a 
les dificultats que genera el territori, es proposa la realització d’una variant entre 
Figueres i el Portús amb radis mínims de 1000 metres que connecta, si es fa, amb el 
túnel del Portús. 
 
Per poder obtenir aquestes velocitats tan elevades, cal desdoblar les vies d’entrada a 
Barcelona ja que és la part més saturada de tota la línia i on hi ha més interferències 
amb altres trens amb velocitats molt inferiors com els rodalies. 
 
L’alternativa estudiada és la caracteritzada pel manteniment del traçat actual entre 
Girona i Celrà que augmenta en un minut el temps de trajecte, la creació de la variant 
entre Figueres i el Portús i la circulació a aproximadament 160 km/h. 
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El seu pas per Girona 
 
Així doncs, el tram que inclou la ciutat de Girona es manté amb el mateix traçat que la 
línia actual Barcelona – Portbou, ja que per estalviar costos no es corregeix cap de les 
corbes incloses en el municipi. 
 
Les modificacions que es faran en aquest tram són la millora de l’estat de la via i el 
canvi d’ample de via a ample europeu. 
 
Cost 
 
L’entitat COPALTAV ha realitzat diversos estudis per a la determinació del cost que 
tindria la seva proposta. L’aproximació al cost per a coneixement de l’administració 
s’ha realitzat considerant dos tipus de preus per quilòmetre de línia i el tram de nova 
construcció: 
 
• Trams en que no es canviï el traçat: Les rectes i corbes sense rectificacions. Inclou la 

renovació de la línia excepte la subbase, el canvi d’ample internacional, 
electrificació, la senyalització i l’eliminació en proporció dels passos a nivell. En 
total 116 km. 
El seu cost estimat per km és de 2,26 milions d’Euros i el total de 262,16 milions 
d’Euros. 
 

• Trams amb rectificació del traçat: A més de tots els conceptes anteriors, la 
rectificació inclou les expropiacions, els drenatges, el subbalast, la capa de formació 
i l’excavació i terraplenat. En total 26 km. 
El seu cost estimat per km és de 3,31 milions d’Euros i el total de 86,06 milions 
d’Euros. 
 

• El tram entre Figueres i el Portús que és de nova construcció, a partir del cost de la 
línia d’alta velocitat en aquest tram. 
El seu cost estimat total és de 273,46 milions d’Euros. 

 
D’aquesta manera segons les estimacions de la Plataforma COPALTAV el cost total de 
l’obra és de 621,7 milions d’Euros. 
 
En conclusió, comparant el cost de les dues alternatives en el tram Barcelona - frontera 
francesa es pot concloure que l’alternativa COPALTAV és un 45% menys costosa de 
realitzar, ja que suposa un estalvi de 512,3 milions d’Euros. I a més el TAV suposarà un 
sobrecost de 20,29 milions d’Euros anuals degut al manteniment d’una línia 
suplementària.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


