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Efecte barrera 
 

Receptor Indirecte 
Tipus Transport 

Període Funcionament 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Els elements infraestructurals de caràcter lineal, bàsicament carreteres i línies de 
ferrocarril produeixen sobre el territori uns efectes segregadors i dissuasoris que 
inhibeixen la comunicació entre les comunitats d’ambdós costats i que es defineixen de 
manera conjunta com a efecte barrera.  
 
La seva importància depèn principalment de la impermeabilitat de la infraestructura que 
la genera, de la quantitat d'aquestes i del tipus de relació entre les dues comunitats 
afectades. Alhora, hi ha circumstàncies que l'agreugen com el fet d’una distribució 
desigual d’equipaments a banda i banda de l’obra o la presència d’una altra 
infraestructura propera paral·lela. 
 
La línia convencional a l’entrada sud de Girona representa una barrera molt important ja 
que en més de 2500 metres només permet el pas d’un vial, la C-65, mitjançant un pont. 
No obstant, l’efecte barrera que produeix es petit degut a que és una zona de caràcter 
industrial sense població residencial situada en una zona molt ben connectada. 
 
En el tram següent, entre els carrers Martí Sureda i Cassià Costal és on aquesta 
impedància transversal es fa més evident ja que el traçat discorre en terraplè per zona 
residencial i comercial, només hi ha un pas subterrani intermedi, el carrer Lepant, i el 
traçat té triple via. 
 

 
Fig. 13. Tram Martí Sureda – Cassià Costal. 

 
A partir del carrer Cassià Costal, el traçat discorre en viaducte fent molt més permeable 
el pas transversal. Tanmateix, en el tram sud del viaducte fins a l’estació, l’elevat 
nombre de vies paral·leles i la major importància jeràrquica dels vials paral·lels a la via, 
a excepció del Passeig d’Olot, com la carretera Barcelona, el Parc Central que es molt 
impermeable transversalment i l’Avinguda Sant Narcís fan que aquest tram també 
signifiqui una barrera important. Al fet anterior si afegeix que els barris de Sant Narcís i 
el de la carretera Barcelona tenen estructures molt diferents descrites a l’annex I. 
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A partir de l’estació i seguint cap al nord fins arribar al barri de Pedret, el viaducte 
segueix els carrers Tomàs Mieres, Bonastruc Ça Porta i proper a la plaça Vicenç Vives 
o dels Jutjats sense esdevenir una barrera al pas transversal. 
 
En el tram nord, paral·lel als barris de Pedret i Pont Major, la línia del tren no representa 
un efecte barrera destacable tot i discórrer en terraplè ja que al seu costat oest hi ha el 
penya-segat de la muntanya de Montjuïc que impedeix cap tipus de relació transversal. 
 
TAV 
 
La major repercussió de la construcció de la línia d’alta velocitat, en aquest aspecte, és 
el soterrament de la línia actual i la supressió del viaducte. 
 
En el tram sud, on el traçat es comença a deprimir, l’ajuntament té previst realitzar un 
nou vial que connecti ambdós costats de la línia a l’alçada de la rotonda de Mas Gri, 
transformant-la en un connector clau de l’àrea i minimitzant l’efecte barrera que 
produirà la línia en aquest tram on no va soterrat i que compren tot el tram situat al sud 
de la primera empresa expropiada del carrer Alacant. 
 
Des del carrer Alacant fins a Pont Major, la línia convencional, i a Sarrià de Ter, la 
d’alta velocitat, aniran soterrades, cosa que permetrà l’enderrocament del viaducte 
actual i l’eliminació d’alguns terraplens. D’aquesta manera entre els carrers Alacant i 
Martí i Sureda es podran obrir nous carrers que cicatritzin el pas del ferrocarril per dins 
de la trama urbana en aquesta zona. 
 

 
Fig. 14. Tram carrer Alacant – Martí i Sureda. 

 
La zona contigua, entre els carrers Martí i Sureda i Cassià Costal, es podrà eliminar el 
terraplè que manté elevat el tren i que és la barrera més important que representa el 
ferrocarril a tota la ciutat. De la mateixa manera, per necessitats constructives de la nova 
línia, s’enderrocarà el primer tram de viaducte, que és el més ample i un dels més 
degradats, i l’estació. 
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L’Ajuntament també té previst enderrocar el tram nord del viaducte fins a la plaça dels 
Jutjats, a partir de la qual s’està pensant de mantenir per transformar-lo en un passeig 
que, travessant l’Onyar, connecti amb el barri de Pedret ja que en aquesta zona el 
viaducte està més integrat en el seu entorn. 
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 15. L’amplada del 

viaducte potencia 
l’efecte barrera. 

 
 
 
 
 
 
No obstant, la línia d’alta velocitat pot agreujar una mica més l’efecte barrera que 
produeix l’autopista al seu pas per Sarrià de Ter tot i que en el tram de Sarria de Dalt 
només discorre per la superfície durant 380 metres. 
 
COPALTAV 
 
Com en els impactes anteriors, la solució de la plataforma COPALTAV mantindrà 
l’efecte barrera que produeix la línia convencional actualment ja que no està projectat 
cap tipus d’actuació per reduir-lo. 
 
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
Com es pot observar, les dues solucions presenten repercussions diferents al llarg del 
seu traçat, per poder comparar-les d’una forma sintètica el dividiré en tres trams: 
 
• A l’entrada sud de la ciutat, entre l’estació de mercaderies i el carrer Alacant, 

l’enfonsament de l’alta velocitat permetrà, a diferència de la millora de les 
prestacions, l’obertura de vials transversals que disminuiran l’efecte barrera de la 
infraestructura. 

• En el tram on el TAV va soterrat i per tant suposa la desaparició de les vies en 
superfície, la diferència entre les alternatives és molt més gran que en el tram 
anterior, ja que mentre que l’alta velocitat fa desaparèixer totalment l’efecte barrera, 
COPALTAV el mantindrà. 

• Al municipi de Sarrià de Ter, les dues solucions tenen l’efecte contrari que a Girona, 
ja que la millora de la línia té un impacte nul al no discorre-hi i el TAV, en canvi, 
s’afegeix en un petit tram a l’efecte barrera que genera l’autopista A-7. 

 
Globalment, a mode de conclusió, i en comparació a l’alternativa, l’alta velocitat 
beneficia de manera molt important al municipi de Girona, degut al soterrament, en 
detriment de Sarrià de Ter. Aquest és un dels aspectes que ha provocat que l’ajuntament 
de Sarrià s’oposi de manera frontal a la seva construcció. 
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Preu del sòl 
 

Receptor Indirecte 
Tipus Socioeconòmic 

Període Fase d’estudi 
 
DESCRIPCIÓ 
 
L’increment dels preus de l’habitatge és un dels temes econòmics candents actualment 
ja que la relativa bonança econòmica dels últims anys, sustentada per increments de la 
renda per càpita, un índex d’atur sensiblement baix per a l’estat espanyol i tipus 
d’interès baixos, ha produït una clara millora dels indicadors d’accessibilitat a 
l’habitatge i un increment molt important de la demanda d’habitatge per a ús propi.  
 
Per altra banda, segons García Montalvo [30], l’elevada volatilitat del mercat borsari 
juntament amb la percepció de que les inversions immobiliàries tenen un risc baix han 
incrementat la demanda d’habitatges com a actiu financer. 
 
De fet, segons Tasaciones Inmobiliarias, S.A (TINSA), el preu de l’habitatge usat a 
l’estat espanyol va créixer un 18 % des del Gener de 2002 fins el setembre i el dels 
habitatges nous un 14,27%. Segons les mateixes fonts, l’increment a Girona per a 
l’habitatge usat és superior a la mitjana espanyola ja que va pujar un 20,13%. 
 
La millora de la connexió amb Barcelona, ja sigui per la creació de noves 
infraestructures o millora de les existents pot fer entrar Girona en l’àrea en que 
actualment ja existeix un procés d'emigració amb origen la ciutat de Barcelona i destí la 
seva àrea metropolitana generant increments en la demanda de sòl que n’incrementin el 
preu.  
 
A més a més, aquest increment de la demanda no es veurà compensat per augments de 
la oferta ja que el municipi de Girona tindrà a curt termini el sòl edificable esgotat, 
agreujant l’accés a l’habitatge. 
 
TAV 
 
La construcció de la línia d'alta velocitat representa un corredor molt ràpid amb el que 
desplaçar-se entre Girona i Barcelona de manera que treballar en una ciutat i viure en 
l'altra, no suposarà dedicar molt de temps a la mobilitat laboral. Per altra banda, i com ja 
s'ha comentat, actualment ja existeix un procés d'emigració amb origen la ciutat de 
Barcelona i destí la seva àrea metropolitana.  
 
El panorama que es presenta és, doncs, el trasllat residencial a Girona de treballadors 
barcelonins d'alt poder adquisitiu procedents de la capital catalana i que en comptes de 
traslladar-se a poblacions més pròximes a Barcelona prefereixen Girona. 
 
De fet, segons el col·legi gironí d’API [31] els preus del pisos nous als barris cars de 
Girona ha pujat el triple respecte al dels barats, el que representa un 30% durant el 2002. 
Aquesta diferència tant important en els increments entre els barris fa pensar que una 
part del creixement és deguda a l’augment especulatiu de la demanda de sòl generada 
per l’arribada de l’alta velocitat ja que el nou perfil d’usuari associat al TAV és, com ja 
s’ha dit, d’alt poder adquisitiu i per tant amb intenció d’establir-se en barris on el preu 
de l’habitatge és més alt.  
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Per exemple, en el centre de la ciutat l’octubre de 2001 el preu d’un habitatge nou era de 
1.761 €/m2, mentre que un any després s’havia enfilat fins als 2.314 €/m2. 
 
A part de l'increment general, a l'àrea més propera a la línia actual es produiran 
augments suplementaris del preu. Segons un estudi del Col·legi d'Agents Immobiliaris, 
al Carrer Bonastruc Ça Porta, el preu del metre quadrat d'un pis val 1800 € de mitjana i 
calculen que hi haurà un increment del 15 al 18% degut a la desaparició del viaducte. La 
mateixa revaloralització immobiliària, sobretot en locals comercials, es produirà a la 
rodalia de l'estació [22]. 
 
Aquests increments tan importants del preu poden tenir un efecte secundari negatiu, el 
trasllat obligatori de gironins cap a l'exterior de la ciutat a causa de l'inassumible cost de 
l'habitatge en que es pot transformar el centre de la ciutat o el d'altres barris que 
actualment tenen uns preus més baixos. 
  
COPALTAV 
 
La solució alternativa de COPALTAV presenta semblances al de l'alta velocitat, 
tanmateix hi ha una diferència molt important que fa diferir bastant les previsions de 
trasllat de població a Girona i per tant de demanda de sòl residencial, i és la presència de 
diverses estacions entre Barcelona i Girona que es poden erigir com a nuclis 
residencials alternatius a la ciutat de Girona. 
 
Aquest fet, condiciona bastant els possibles increments de sòl ja que el trasllat de 
població des de, principalment, Barcelona serà més lineal i en conseqüència la demanda 
d’habitatge no es veurà incrementada de manera important per la millora de les 
prestacions del ferrocarril, en detriment de poblacions amb estació com Caldes de 
Malavella o Sils o de poblacions relativament properes a la línia com Cassà de la Selva. 
 
Evidentment a la zona del centre de Girona per on discorre la línia convencional no hi 
hauran increments del preu complementaris ja que mantindrà la fesomia actual amb el 
viaducte. 
  
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
Ambdues solucions suposen un increment suplementari al que ja es produeix a Girona, 
encara que, comparativament, el produït pel TAV serà més gran degut a ser la primera 
població amb estació al nord de Barcelona mentre que amb COPALTAV la repartició 
de la població tot al llarg de la línia farà que els augments siguin més petits. 
 
Per altra banda, hi ha una diferència molt gran corresponent als barris que actualment 
són travessats per la línia convencional i que amb l’arribada de l’alta velocitat quedarà 
soterrada, ja que mentre que amb el TAV es produiran increments suplementaris als 
generals de tota l’àrea, descrits anteriorment, l’alternativa, al no canviar el traçat al seu 
pas per Girona, no els produirà. 
 
Aquest increment més important en l’increment del preu del sòl de l’AMG que suposa 
la línia d’alta velocitat serà un impediment més a l’hora d’accedir a un habitatge per 
aquells sectors de població amb rendes més baixes com el jovent que hauran de 
desplaçar el seu lloc de residència a àrees menys valorades. 
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Afectacions hidrogeològiques 
 

Receptor Indirecte 

Tipus Ambiental / 
Socioeconòmic 

Període Construcció i 
funcionament 

 
DESCRIPCIÓ 
 
La construcció de túnels i apantallaments en el subsòl, pot provocar en zones 
caracteritzades per la presència d’aigua, canvis en els corrents subterranis que poden 
tenir conseqüències no desitjades en una àrea molt gran. Els impactes generats, agrupats 
sota la denominació de afectacions hidrogeològiques, són de diversa índole: 
 
• Inundació de espais aigües amunt. 
• Assecaments de pous aigües avall. 
• Contaminació d’aqüífers i rius. 
• Canvis en la vegetació de la zona. 
• Alteració dels recursos agrícoles. 
• Entrada d’aigua a l’interior de l’obra. 
 
Les dues primeres conseqüències vénen donades per l’efecte presa que fa l’obra, no 
permetent el pas de l’aigua a través de la infraestructura, variant el nivell freàtic. Els 
canvis en el nivell freàtic poden genera canvis en la vegetació i alteracions dels recursos 
agrícoles ja que la construcció de l’obra pot negar conreus i com ja s’ha dit assecar pous 
que actualment són utilitzats. 
 
La contaminació estaria provocada pels canvis en els fluxos, que poden mobilitzar 
productes que fins el moment s’havien mantingut fora dels mateixos. 
 
Cal comentar que existeixen un bon nombre de solucions per intentar minimitzar 
aquests tipus de problemes com la creació de finestres i passos amb granolumetries 
seleccionades que permeten el pas de l’aigua, compensant la disminució de secció de 
pas amb una major permeabilitat. 
 
Per poder determinar la magnitud d'aquests efectes cal fer un estudi en profunditat de la 
caracterització hidrogeològica de l’espai on aquesta es desenvoluparà, en aquest cas 
Girona. 
 
L’entorn de Girona es caracteritza litològicament per materials del Terciari i del 
Quaternari, principalment argiles, sorres arcòsiques i graves sedimentats com coluvions, 
terrasses i aluvions dels rius. 
 
Dins dels materials del terciari els únics que contenen una gran quantitat d’aigua són les 
calcàries, unitat geològica que s’explota com a aqüífer degut al seu diaclassament i 
karstificació, així com pel seu confinament entre materials de menor permeabilitat. 
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Per la seva part, els materials de les terrasses tenen una alta permeabilitat, degut a ser de 
naturalesa detrítica gruixuda i amb poca cimentació, i constitueixen aqüífers d’una gran 
extensió superficial. A la vegada aquestes formacions es troben en contacte hidràulic 
amb els rius de manera que un volum molt considerable d’aigua superficial és 
susceptible de ser desviada a les formacions aqüíferes. 
 
TAV 
 
El traçat discorre, globalment, per tres trams geològics diferenciats: 
 
• Dipòsits de replè sorrenc i argilós. 
• Dipòsits de plana d’inundació i terrasses del sistema fluvial del Ter. 
• Relleus muntanyosos constituïts per calcàries, margues i arenisques. 
 
Tot i que discorre en gran part per àrea urbana, els impactes poden ser severs degut a la 
gran àrea que aquest tipus d’actuacions afecten. A partir del PK 8+200, el traçat 
comença a ser subterrani entre pantalles trobant les terrasses del riu Ter, materials amb 
una gran presència d’aigua. 
 
Entre els PK 9+600 i 10+000 de l’alta velocitat el traçat s’introdueix en materials 
quaternaris, situats a profunditats d’entre 10 i 15 metres, amb zones sorrenques que 
fàcilment poden rebre i transmetre aigua de les terrasses supradjacents.  
 
La línia d’ample ibèric entre els PK 3+500 i 6+000, des del riu Onyar fins a Montjuïc, 
circula en túnel travessant terrenys constituïts per calcàries molt diaclassades i 
karstificades i amb una elevada presència d’aigua que probablement interfereixi amb el 
túnel, de fet és un massís amb unes característiques geotècniques molt complicades. En 
aquest tram, en el contacte entre les margues i les calcàries existeix una falla amb una 
zona molt fracturada d’uns 10 metres de potencia que connecta amb el riu Onyar i que 
pot constituir una via d’entrada d’aigua [9]. 
 
Ja durant la construcció s’espera una aportació considerable d’aigua cap a les obres 
d’excavació de pantalles en els materials de les terrasses del Ter. És doncs, molt 
probable que la construcció de les pantalles interferint de forma severa en la dinàmica 
de l’aqüífer. D’aquesta manera el riu o l’aqüífer poden passar d’aportar aigua a rebre’n 
o viceversa i canviar els cabals de transmissió. 
 
En conseqüència les implicacions sobre la disponibilitat de recursos hídrics en els pous 
existents, la qualitat de les aigües fluvials o subterrànies són clares. Es poden produir i 
segurament es produiran disminucions en els nivells dels pous existents aigües avall de 
l’obra, del mateix mode es produiran augments del nivell freàtic aigües amunt. 
 
Tot i que no de forma tan clara, també es poden contaminar aqüífers per productes que 
tot i que actualment estan fora del fluxe, amb el canvi d’aquest poden entrar-hi. A més, 
el risc d’accidents de combois de mercaderies a l’interior del túnel podria provocar la 
contaminació del subsòl per infiltració 
 
Els efectes que pot tenir la construcció de la línia soterrada, no només seran de tipus 
ambiental sinó també econòmic, al haver-hi la possibilitat d’alterar els rendiments de les 
explotacions agrícoles de l’àrea. 
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Aquest tipus d’efectes que també es preveu que generin altres actuacions com la 
construcció de la “Y basca” amb 105 km de túnels generen molta preocupació, no 
només per la seva importància sinó també per la falta d’interès de l’Administració 
responsable de la seva construcció en aquest tema. Per exemple, el mateix Director 
d’Exploració i Explotació de recursos geològics de l’Ent Basc d’Energia (EVE) ha 
advertit que “Percebem la possibilitat d’existència d’un cert risc d’infravaloració del 
potencial impacte de l’obra”. 
 
En conclusió, es poden donar tots els efectes hidrogeològics anomenats anteriorment i 
que es caracteritzen per la interferència de l’obra amb els fluxos d’aigua i la possible 
contaminació dels mateixos. Per evitar-les s’espera un augment del cost de manteniment 
i de construcció per evacuar l’aigua del túnel per mitjans mecànics, la creació i 
manteniment d’una xarxa de piesòmetres de control i la construcció de passos per la 
disminució de l’efecte presa.  
 
COPALTAV 
 
L’alternativa proposada per la plataforma no comporta l’alteració del subsòl en les 
immediacions de Girona i la correcció de les corbes en aquells trams on es realitzi 
només comporten actuacions en superfície amb el que no es generen cap tipus 
d’impacte sobre la hidrogeologia. 
 
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
Es fa difícil valorar la magnitud dels efectes produïts per la construcció dels túnels del 
TAV ja que l’àrea i els cabals que pot afectar no són senzills de determinar i fins ara no 
se’n han fet estudis, però la inundació de espais aigües amunt, l’assecament de pous 
aigües avall. La contaminació d’aqüífers i rius i l’alteració dels recursos agrícoles, a part 
de tenir un impacte ambiental molt sever, es pot traduir en pèrdues econòmiques en el 
sector primari degut a la pèrdua de productivitat conseqüència dels canvis en la qualitat 
i el nivell de les aigües freàtiques. 
 
En canvi amb la millora del ferrocarril actual no es preveuen cap tipus d’efecte 
hidrogeològic. 
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Pas de mercaderies per la trama urbana 
 

Receptor Indirecte 

Tipus Qualitat de vida / 
Ambiental 

Període Funcionament 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El pas de mercaderies pel bell mig de les poblacions, tot i que no és recomanable, en 
general no generen un risc addicional, ja sigui per carretera o ferrocarril. L’excepció, 
però, és el transport de mercaderies perilloses, que la UE recomana que es realitzi per 
ferrocarril i fora dels nuclis urbans degut a la major seguretat i capacitat de control 
d’aquest mode respecte la carretera [32]. 
 
El transport de mercaderies perilloses, està prohibit en el cas de la carretera, que passi 
pels centres urbans. No obstant, en el cas del ferrocarril els corredors per on poden 
transcorre són limitats i en casos com el de Girona, no hi ha més alternativa que passar 
pel centre de la ciutat. 
 
Això suposa que actualment existeix el risc a la ciutat de que un comboi amb 
mercaderies perilloses pateixi un accident a l’interior de la trama urbana, tanmateix el 
risc és mínim degut a la gran seguretat del ferrocarril i fins ara no se’n ha produït cap. 
 
TAV 
 
La principal afecció de la nova línia d’alta velocitat en aquest aspecte és el soterrament 
de la línia convencional per la qual circulen els combois de mercaderies i en concret els 
de les perilloses. 
 
El fet de circular en túnel no genera un risc superior al que existeix actualment amb els 
combois circulant per sobre el viaducte ja que la probabilitat de patir un accident 
ferroviari és independent de si el traçat discorre soterrat, en viaducte o en superfície. 
 
Tanmateix, hi ha un agreujant en les circulacions soterrades, i és que en el cas en que es 
produeix un accident ferroviari, les conseqüències són molt més greus ja que els túnels 
són obres de caràcter singular respecte la resta de la xarxa, amb un espai que està limitat 
a la seva secció transversal i no són accessibles des de qualsevol punt. Totes aquestes 
singularitats fan difícil tractar una emergència en el seu interior i que, per tant, les 
conseqüències d’un accident siguin més greus. 
 
COPALTAV 
 
La nova explotació i les millores previstes no generaran un risc suplementari en el pas 
de mercaderies perilloses pel centre urbà. 
  
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
Del que s’ha dit fins ara es desprèn que el risc de que hi hagi un accident ferroviari a la 
ciutat en que es vegi involucrat un comboi de mercaderies perilloses és el mateix per a 
les dues alternatives i es caracteritza per ser mínim. No obstant, l’alternativa de l’alta 
velocitat en cas d’accident presentaria unes conseqüències més greus que la simple 
millora de la línia degut al soterrament projectat per a la línia convencional. 


