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6. METODOLOGIA D’AVALUACIÓ DELS IMPACTES 
GENERATS 
 
Per simplificar les dues alternatives considerades en aquesta tesina en la descripció dels 
impactes que provocaran, em referiré a la construcció de la línia d’alta velocitat com a 
TAV i a l’alternativa proposada pels que s’hi oposen com a COPALTAV. L’alternativa 
considerada en el tram de l’estació de mercaderies per a la línia d’alta velocitat és la de 
la Solució Base amb l’al·legació feta pels Ajuntaments de Girona i Vilablareix que és el 
traçat aprovat pel Ministeri de Foment 
 
La metodologia seguida per poder elaborar el treball s’ha basat en fer un estudi detallat 
de les diverses alternatives i del medi físic, socioeconòmic i territorial en les que es 
desenvolupa; podent-ne identificar els diversos efectes que tenen les solucions sobre el 
medi. Tot seguit es descriuen els impactes i s’avaluen amb el que es pot fer una 
comparació entre les alternatives, una valoració de les mateixes i oferir mesures 
correctores o opcions alternatives. 
 

Esquema de la metodologia seguida 

 
Fig.7. Font: Elaboració pròpia. 

 
Un dels aspectes més destacables de les infraestructures del transport és que són una 
activitat fortament productora d’impactes. Aquesta elevada afectació al territori fa que 
hi hagi d’haver una intensa planificació i profunds anàlisis de les mateixes. Cal destacar 
que tots aquests impactes, tan els positius com els perjudicials, no tenen la mateixa 
magnitud ni importància, i depenen de molts factors. 
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Una primera classificació és en funció de sobre qui es generen els impactes de 
l’actuació: 
 
• Impactes directes, sobre els usuaris i el gestor de la infraestructura. 
• Impactes indirectes o externs sobre la resta de la societat. 
 
Els usuaris principalment es veuran afectats pels impactes directes, però també pels 
efectes externs. La importància que sovint presenten els impactes externs i el fet que no 
siguin l’objectiu que es segueix amb les actuacions, fa que s’hi hagi d’actuar per 
optimitzar-los. Per tal de facilitar aquest procés, es poden classificar en cinc grups 
segons l’àmbit afectat: 
 
• Impactes ambientals.  
• Impactes socioeconòmics. 
• Impactes urbanístics i territorials 
• Impactes sobre el transport. 
• Impactes sobre la qualitat de vida. 
 
La consideració d’absolutament tots els impactes derivats d’una infraestructura, a més 
de necessitar un elevadíssim grau de detall, ha d’estar molt sintetizada per tal de ser un 
document d’interès. Cal, doncs, fer un llistat complet de les possibles conseqüències de 
la nova infraestructura, estructurar-lo de manera que no es dupliquin impactes, i 
identificant aquells impactes que no són generats per la pròpia infraestructura sinó per 
les decisions preses arran de la seva construcció pels diferents ens i institucions. 
 
Una observació interessant és la localització dels impactes de les infraestructures 
ferroviàries ja que alguns dels impactes positius tenen un caràcter nodal al voltant de les 
estacions i els negatius més aviat lineal al llarg de tota la línia.  
 
També cal destacar en quin període de la vida de la infraestructura es generaran els 
diversos impactes i quina duració tindran. Per a la primera característica es pot 
diferenciar entre: 
 
• Fase d’estudi. 
• Construcció. 
• Funcionament. 
• Període d’obsolescència. 
• Desaparició. 
 
D’entre les nombroses classificacions que es podrien realitzar basant-se en els aspectes 
comentats fins ara, segurament la que agrupa millor els efectes és la que els agrupa en 
ambientals, socioeconòmics, urbanístics i territorials, sobre el transport i sobre la 
qualitat de vida. Tot i això, hi ha molts impactes que tenen interaccions en diversos dels 
grups i que per tant en dificulta el seu desglossament. 
 
Aleshores, la classificació que es durà a terme és segons la zona en que es produiran els 
impactes, ja que permet des d’una òrbita global acostar-nos gradualment a l’àmbit 
metropolità i local gironí. 
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D’aquesta manera a mesura que es descriguin els impactes l’àmbit d’estudi s’anirà 
acostant a una escala on les institucions locals tenen més poder d’actuació. La 
classificació és: 
  
• Àmbit Global. 
• Àmbit Regional. 
• Àmbit Metropolità. 
• Àmbit Local. 
 
És en l’àmbit local, les immediacions de la infraestructura, on els efectes són més 
profunds i més directes, un exemple clar n’és la contaminació acústica. De la mateixa 
manera, els efectes urbanístics, socioeconòmics i ambientals tot i majoritàriament 
produir-se en regions d’un caràcter més ampli, són més evidents en aquest àmbit 
immediat.  
 
Per poder fer una descripció el més completa possible dels diversos impactes, es seguirà 
l’esquema següent: 
 
• Primerament un quadre amb les característiques anteriorment definides. 
• Una descripció general del tipus d’impacte a valorar. 
• Descripció concreta dels impactes generats per les alternatives destacant-ne les 

diferències. 
• Una avaluació comparativa de les dues alternatives. 
• I si s’escau, alguna opció o solució alternativa o mesura correctora. 
 
Per estudiar alguns dels impactes que genera l’alta velocitat, caldrà fixar-se en els casos 
de Ciudad Real i Lleida on l’arribada del TAV ja és una realitat i tenen unes 
característiques semblants a les de Girona. 
 
Finalment, cal remarcar que en aquesta tesina no es tenen en compte alguns impactes 
produïts durant la construcció degut a que llarg termini són poc importants o inexistents. 
Alguns d’aquests són la pèrdua de confort ambiental com a conseqüència de les 
operacions d’obra, talls temporals de serveis afectats, alteració del trànsit o l’increment 
de la població activa. 
 
A l’annex VII s’ha fet un anàlisis de possibles indicadors que ajudin a valorar la 
incidència de cada un dels impactes, a l’annex X les interrelacions entre impactes per 
evitar sobredimensionaments en la valoració de les alternatives i a l’annex VIII s’han 
inclós els impactes inicialment considerats, però que s’ha comprovat que la seva afecció 
és nul·la. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


