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Commuters 
 

Receptor Directe 
Tipus Transport 

Període Funcionament 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La possibilitat de connectar ciutats separades entre si  fins a 200 km, en un temps molt 
reduït, ha fet aparèixer un nou tipus d’usuari, el viatger diari o commuter que s’associa a 
la mobilitat laboral. Estudis de mobilitat en els serveis llançadora entre Madrid i Ciudad 
Real i Puertollano, basats en aquests usuaris, permeten dibuixar el perfil d’aquest nou 
tipus de viatger [21]:  
 
• Treballador qualificat, amb nivell d’estudis universitari de grau mig o superior, que 

realitza el viatge d’anada i tornada gairebé a diari. 
 
La causa de la seva aparició rau en la innovació tecnològica, que permet disminucions 
de temps de trajecte ja sigui per un augment de la velocitat, com per la millora de les 
condicions d’accessibilitat o increments de freqüències. Tot això unit a adequades 
polítiques tarifàries, permet que el nombre d’usuaris dels serveis de llançadores amb 
abonament mensual sigui elevat, com a Ciudad Real amb un 50% sobre el total. 
 
Segons les dades facilitades per l'ajuntament de Ciudad Real, actualment unes 1000 
persones són commuters, és a dir, resideixen a Ciudad Real i treballen a Madrid, que 
representa un 25% dels viatges realitzats Ciudad Real - Madrid - Ciudad Real. Abans de 
l'entrada en funcionament de la línia d'alta velocitat aquest tipus d'usuari era inexistent. 
 
Aproximadament el 50% dels commuters tenen activitats laborals de tipus liberal, 
càrrecs directius, tècnics superiors i mitjans, agents comercials, empresaris i autònoms. 
Un 56% del total de viatgers tenen estudis universitaris.  
 
També resulta rellevant que pel 64% dels viatgers que treballen a Madrid la connexió de 
l'AVE va ser determinant; ja que ha permès a ciutadans de Puertollano i Ciudad Real 
trobar feina a Madrid sense canviar de lloc de residència. En canvi, pels que treballen a 
Ciudad Real o Puertollano, la seva existència resulta menys determinant per la seva 
elecció 
 
Aquest nou usuari, evidentment, no és exclusiu de la línia Madrid – Sevilla, ja que 
l’aparició del commuter s’ha donat amb anterioritat en altres països com França o 
Alemanya. Concretament entre París i Le Creusot diàriament hi viatgen unes 100.000 
persones amb abonaments mensuals. L’aparició del commuter és important perquè fa 
palès diversos efectes de la construcció o millora d’aquestes infraestructures: 
 
• Canvis en la relació entre ciutats ja que es consolida la dependència entre les ciutats 

connectades per aquest servei i un lògic intercanvi d’usos i activitats. 
• Participació en processos de metropolització quan la ciutat a que es connecta és de 

rang metropolità. 
• Modificacions en la pròpia estructura funcional de la ciutat, la comarca i la regió. 
• Reforç del nucli atractor principal. 
• Avantatges econòmics pels nuclis satèl·lits i possibilitats de desenvolupament. 
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A més molts d’aquests nous commuters són gent que en un principi vivien i treballaven 
en la mateixa població i que la millora de les prestacions en el transport ha fet que 
canviïn el seu lloc de residència, degut a raons diverses entre les quals es pot destacar la 
millor qualitat de vida i el menor cost de l’habitatge. Majoritàriament aquest 
desplaçament de població es fa del nucli més gran, com Madrid o Barcelona, cap al 
nucli petit com Ciudad Real o en un futur Girona. 
 
En el cas català aquest centre atractor de rang metropolità és, evidentment, Barcelona. 
Ja actualment es detecta un fluxe migratori de sortida de Barcelona de gent que busca 
una millor qualitat de vida, més senzilla de trobar en ciutats mitjanes, però sense perdre 
el seu vincle de treball actual a la gran ciutat. 
 
Actualment a Girona, la presència de commuters no és un fet aïllat. Segons un estudi 
realitzat per RENFE, en la relació Girona – Barcelona aproximadament un 10% dels 
usuaris dels serveis de Catalunya Exprés són commuters. 
 
TAV 
 
En les relacions Girona – Barcelona i Figueres – Girona l’arribada de l’alta velocitat 
s’espera que generi forts increments en el nombre de commuters, ja que el desplaçament 
d’anada i tornada entre aquests parells serà inferior a l’hora. Si ens centrem en la relació 
Girona – Barcelona, la majoria dels nous commuters respondrien en grans trets, a dos 
perfils diferents: 
 

• Resident a Girona que troba feina a Barcelona. Tot i que el cost dels abonaments 
mensuals serà elevat, l’estalvi econòmic que suposa no haver de llogar un habitatge 
a Barcelona ho compensaria. 

• Resident i treballador a Barcelona, que seguint el procés actualment endegat de 
migració de la ciutat comtal cap a ciutats dormitori com Sant Cugat o Cerdanyola, 
decideix establir-se a Girona, especialment si és la seva ciutat d’origen. 

 
En ambdós casos els nous usuaris, majoritàriament, seran treballadors qualificats, amb 
nivell d’estudis universitari de grau mig o superior amb activitats laborals de tipus 
liberal, alts funcionaris, empresaris i executius amb rendes elevades com a Ciudad Real. 
Existeixen diversos indicadors que fan pensar que, a diferència del cas manxeg, el 
trasllat de residència de Barcelona a Girona serà important: 
 
• El preu d’una casa aïllada en un barri residencial de Girona és un 30% inferior que 

el d’un habitatge de les mateixes característiques a Sant Cugat. 
• La imatge de Girona és d’una ciutat amb una qualitat de vida elevada. 
• Com adverteix l’alcadessa A. Pagans [22] "Girona té una personalitat prou forta perquè la 

gent que decideixi viure-hi participi de la seva dinàmica encara que treballi a fora". 
• El procés migratori del centre de Barcelona cap a l’extraradi ja està endegat. 
 
En el futur, doncs, amb la implantació del TAV, el nombre de commuters que com s’ha 
dit a Ciudad Real és del 25%, es podria veure incrementat en la relació Girona – 
Barcelona fins el 30 o 40% degut a la menor distància que separa ambdues ciutats i a la 
major entitat com a capital de Girona respecte Ciudad Real. Per altra banda, en la 
relació Girona – Figueres, no es preveuen trasllats de residència ja que actualment els 
temps de trajecte són reduïts i permeten fer el desplaçament de forma diària. No obstant, 
també es preveuen increments importants d’usuaris amb feina i habitatge en poblacions 
diferents. 
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COPALTAV 
 
La millora de la línia convencional facilitarà també en gran mesura l’aparició de nous 
commuters degut a les millores en les prestacions que suposarà en totes les relacions i 
els indicadors que s’han comentat en l’alternativa del TAV també són aplicables en 
aquesta solució.  
 
Tanmateix, la falta d’imatge de la solució COPALTAV, que ja s’havia apuntat com un 
factor que afectava el nombre d’usuaris, i la presència d’estacions intermitges, 
suposaran uns perfils d’usuaris sensiblement diferents: 
 
• Resident a Girona que troba feina a Barcelona. 
• Resident i treballador a Barcelona que decideix establir-se a Girona. 
• Resident i treballador a Barcelona que decideix establir-se a poblacions travessades 

pel ferrocarril però més properes a Barcelona com Granollers o Sant Celoni. 
 
Així doncs, l’aparició d’aquest nou tipus de perfil, el que es trasllada a ciutats 
intermitges anirà en detriment del que decideix residir a Girona ja que en poblacions 
com Granollers o Sant Celoni, el preu de l’habitatge i el temps de trajecte és inferior al 
de Girona. En la relació Girona – Figueres, com en el cas de l’alta velocitat no es 
preveuen trasllats de residència tot i que els increments de commuters seran importants. 
 
Cal afegir, que també es pot originar un fort increment en el nombre de commuters que 
viuen o es traslladaran a poblacions de caràcter més reduït com Caldes de Malavella, 
Flaçà o Sant Jordi Desvalls i que utilitzaran el ferrocarril per accedir al seu lloc de 
treball a Girona. 
 
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
Degut al nombre reduït d’estacions, el TAV té un efecte més concentrador que 
COPALTAV de caràcter més gradual o equilibrat. Així doncs, mentre que l’alta 
velocitat potencia molt el trasllat de barcelonins a viure a Girona, l’alternativa fa que el 
trasllat residencial sigui més equilibrat espacialment tot al llarg de la línia reduint el 
nombre de nous habitants de la capital gironina. De totes maneres, en nombres absoluts 
de tota la línia, i seguint l’esquema de l’usuari general, l’alta velocitat aportarà 
increments de commuters superiors als de COPALTAV, a causa de les millors 
prestacions de la nova línia, especialment en el cas de Girona ja que és l’estació més 
propera a Barcelona. 
 
Per a la ciutat, un increment destacable en el nombre de commuters no l’ha d’afectar 
negativament ja que la ciutat té una estructura productiva pròpia, malgrat això es poden 
presentar problemes si Barcelona absorbeix treballadors de l’AMG al ser aquests, 
segons el perfil dels estudis de mobilitat, qualificats. 
 
El fet que el commuter tingui un poder adquisitiu alt té una doble afecció ja que 
suposarà per una banda increments en el consum i per tant un efecte positiu, però en 
aquells aspectes en el que s’entra en competència amb altres ciutadans, com la compra 
d’un habitatge, l’arribada de commuters té un efecte negatiu ja que pot fer-lo créixer. 
 
Per altra banda, la millora de la línia facilita la possibilitat de treballar a Girona vivint a 
poblacions properes fent el trajecte amb tren. El TAV en canvi provoca una implosió 
del territori, i no permet estendre la millora de les prestacions a la resta de l’AMG. 
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Canvis en la població 
 

Receptor Indirecte 
Tipus Socioeconòmic 

Període Funcionament 
 
DESCRIPCIÓ 
 
En els últims vint anys Girona s’ha caracteritzat demogràficament per una dinàmica 
poblacional amb creixements mantinguts i un tipus d’immigrant que es defineix per un 
nivell educatiu elevat i pel fet d’haver canviat el seu origen respecte la immigració 
tradicional dels anys cinquanta i seixanta. 
 
Una tendència observada a l’estat espanyol és que les grans àrees metropolitanes 
expulsen població cap a les ciutats de tamany mitjà, on es poden trobar major 
comoditats i millor qualitat de vida sense haver de renunciar a unes bones 
comunicacions i la ciutat de Girona, no n’és una excepció. De fet el procés d'emigració 
amb origen la ciutat de Barcelona i destí la seva àrea metropolitana és molt destacable i 
Girona, davant la resta de poblacions de l’àrea barcelonina té certs avantatges: 
 
• Atractiu residencial de la ciutat de Girona, al tenir una identitat pròpia a diferència 

de poblacions properes a Barcelona. 
• El preu inferior de l'habitatge gironí en comparació de certes àrees barcelonines com 

Sant Cugat del Vallès. Actualment, una casa aïllada en una zona residencial gironina 
és un 30% més barata que a Sant Cugat [22]. 

 
Entrant en el mercat laboral, l’àrea metropolitana gironina presenta una taxa d’activitat 
superior al 70% que juntament amb la seva forta expansió econòmica s’ha traduït en una 
taxa d’atur propera al 6% i la qualificació de la mà d’obra ha canviat molt en els últims 
trenta anys amb una intensitat superior a la de la resta del país, ja que els estrats menys 
qualificats han perdut més d’un 20 % de rellevància sobre el total del mercat laboral [2]. 
 
Un altre element explicatiu de l’elevada activitat de la població resident a Girona és la 
progressiva integració del mercat de treball de la ciutat amb el dels municipis veïns, al 
mateix temps que la ciutat manté el seu tradicional caràcter de centre d’ocupació i, en 
conseqüència caracteritzant-se per ser una població productiva enfront del seu entorn 
[2]. Per altra banda, la ciutat es caracteritza per un nivell d’ingressos elevat, superior en 
un 13% a la de Catalunya, amb una dispersió entre els barris reduïda i tendencialment 
decreixent. 
 
TAV 
 
L’arribada del TAV a Girona aportarà un augment molt significatiu en el nombre de 
commuters que, bàsicament, vindran del trasllat residencial de Barcelona cap a Girona 
seguint el procés actualment endegat de migració de la ciutat comtal cap a la seva àrea 
metropolitana. Aquest nou habitant de la ciutat es caracteritza per ser treballador 
qualificat, amb nivell d’estudis universitari de grau mig o superior amb activitats 
laborals de tipus liberal, alts funcionaris, empresaris i executius amb rendes elevades 
seguint el model de Ciudad Real i farà que la renda per càpita de Girona encara 
s’allunyi més de la mitja catalana. 
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En aquest context, existeixen diversos factors que indiquen que aquest trasllat de lloc de 
residència pot ser molt destacable: 
 
• El preu d’una casa aïllada en un barri residencial de Girona és un 30% inferior que 

el d’un habitatge de les mateixes característiques a Sant Cugat. 
• La imatge de Girona és d’una ciutat amb una qualitat de vida elevada. 
• La ciutat té un teixit productiu i una identitat plenament consolidats. 
• El procés migratori del centre de Barcelona cap a l’extraradi ja està endegat. 
 
De fet, segons l'anàlisi coincident d'economistes, geògrafs i empresaris del sector 
immobiliari, el fenomen demogràfic viscut les últimes dècades en determinades 
poblacions del Vallès, del Garraf, del Maresme i del Montseny, de barcelonins que hi ha 
anat a viure per fugir dels inconvenients que comporta la gran metròpoli, amb el TAV 
aquest fenomen ampliarà el seu radi fins a Girona i en menor grau Figueres [22]. 
 
No obstant, aquest procés de trasllat residencial no es preveu que transformi Girona en 
una ciutat dormitori ja que es caracteritza per tenir un teixit industrial i terciari 
plenament consolidat i segons A. Pagans [22] amb “una personalitat prou forta perquè 
la gent que decideixi viure-hi participi de la seva dinàmica encara que treballi a fora". 
 
A nivell demogràfic, es preveu que la població resident a Girona augmenti tot i que, 
segons Camil Cofan, arquitecte municipal de l’Ajuntament, en deu anys s’arribarà al 
sostre demogràfic, d'uns 110.000 habitants, traslladant els increments d’una forma més 
general a l’AMG, principalment als municipis de l’oest i el sud-oest que, com ja s’ha 
comentat, són els que presenten una més gran expansió de renda i que a més guanyen 
població, del qual se’n dedueix que pot esdevenir l’àmbit de localització per 
excel·lència els propers anys. 
 
Per altra banda, i amb un paper molt secundari, la creació d’una nova línia d’alta 
velocitat generarà una necessitat de mà d’obra en aquest sector, durant la seva 
construcció i explotació, que hi visqui propera. 
 
COPALTAV 
 
L’alternativa a l’alta velocitat també aportarà nous commuters gràcies a les noves 
prestacions de la línia convencional tot i que la seva menor entitat, des del punt de vista 
de marca, i la presència d’estacions intermitges generaran un efecte de menor grau on el 
perfil caracteritzat per ser resident a Girona que troba feina a Barcelona tindrà més 
participació en el total que en el cas del TAV. 
 
L’aparició d’un nou tipus d’usuari, el que trasllada el seu lloc de residència des de 
Barcelona a poblacions intermitges de la línia Barcelona – Girona, anirà en detriment 
del que decideix residir a Girona ja que en poblacions com Granollers o Sant Celoni, el 
preu de l’habitatge i el temps de trajecte és inferior al de Girona. D’aquesta manera hi 
haurà una distribució de la nova població expulsada de Barcelona més repartida al llarg 
de la línia convencional i tot i que Girona també es veurà afectada per aquest fenomen 
demogràfic, la seva magnitud serà menor a la de l’alta velocitat. 
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Per altra banda es pot originar un sensible trasllat residencial a poblacions de caràcter 
més reduït com Caldes de Malavella, Flaçà o Sant Jordi Desvalls des d’altres punts de 
l’AMG degut a les grans millores en l’accessibilitat des de les seves estacions de 
ferrocarril. 
 
Finalment, no es preveu que la nova explotació de la línia convencional generi llocs de 
treball suplementaris als actuals.  
 
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
Les repercussions de les dues solucions en aquest aspecte tenen una estructuració 
semblant a la dels commuters, ja que són aquests els elements característics de la 
incidència de les noves explotacions del ferrocarril en la població. 
 
Les principals diferències són en que el TAV dirigirà cap a Girona una part destacable 
del trasllat residencial de Barcelona caracteritzat per una renda elevada i feina 
qualificada mentre que COPALTAV, amb un efecte més reequilibrador territorialment, 
repartirà aquest trasllat per les poblacions properes a les estacions de la línia Barcelona 
– Girona i amb una caracterització menys lligada a rendes altes, ja que el cost del 
trajecte serà menor. 
 
Altrament la millora de la línia convencional tindrà efectes sobre la pròpia estructura de 
l’AMG generant, a diferència del TAV, un trasllat residencial a poblacions de caràcter 
més reduït amb estació de tren com Caldes de Malavella, Flaçà o Sant Jordi Desvalls. 
 
Finalment, comentar que la creació d’una nova línia d’alta velocitat generarà una 
necessitat de mà d’obra en aquest sector durant la seva construcció i explotació superior 
al de millorar les prestacions de la línia convencional. 
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Implantació de noves activitats 
 

Receptor Indirecte 
Tipus Socioeconòmic 

Període Funcionament 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La implantació de noves activitats segueixen la cerca de la millor localització per al 
benefici de l’empresa. En aquest sentit, els elements determinants del potencial de 
desenvolupament d’una regió i per tant de les activitats que s’hi localitzen i 
desenvolupen són, segons Arauzo i Segarra [23]: 

 
• La dotació d’infraestructures. 
• La situació geogràfica. 
• Model econòmic. 
• Potencial i tendències de creixement. 
 
Una millora de la dotació d’infraestructures com la proposada per les dues solucions 
estudiades, n’afavoreixen la localització sobretot per a activitats on aquest és el factor 
principal o un dels principals, però no comporta desenvolupament econòmic per si 
mateixa.  
 
Al centrar-se en la millora del transport de viatgers per ferrocarril, segons Artís et al. 
[24], es poden esperar creixements en els següents aspectes deguts, principalment, a la 
millora de la connexió amb Barcelona: 
 
• Serveis d’alt nivell a les empreses. 
• Empreses amb tecnologies punta. 
• Empreses de publicitat i marketing. 
• Turisme de negoci i cultural. 
• Creixement de l’activitat comercial a les estacions i les seves àrees. 
 
Als aspectes anteriors cal afegir que l’increment en la dotació aproparà els mercats 
barceloní i gironí amb que les empreses gironines poden entrar en competència amb les 
de Barcelona ja sigui de forma positiva a la ciutat comtal o negativa a Girona. 
 
Finalment i a part de les millores en la dotació d’infraestructures està prevista la creació 
a Girona d’un parc tecnològic per part del sector públic que també ajudarà a la 
implantació de serveis privats d’elevat valor afegit que segons Oliver [2], és la solució a 
l’estancament de l’economia gironina que es preveu pel 2010, data en que està previst 
que els creixements de l’economia gironina deixin de ser superiors als de la catalana. 
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TAV 
 
En aquest aspecte, com en altres socioeconòmics, les previsions que històricament s'han 
fet per relacionar l'alta velocitat i la implantació de noves activitats o la valoració que 
s'ha fet d'aquesta relació han estat sobredimensionades. Per evitar caure en el mateix 
error, a continuació es presenta de forma sintètica la relació existent entre alta velocitat i 
noves activitats en poblacions on el TAV ja està plenament consolidat abans d'entrar en 
el cas gironí. 
 
En el cas de Ciudad Real, paradigma espanyol de ciutat mitjana amb alta velocitat, no 
s'ha constatat canvis importants en la localització d'empreses. En canvi, s'ha produït una 
adaptació a les noves prestacions ofertades pel ferrocarril, fent que les empreses 
s'expandeixin sense la necessitat d'implantar noves seus.  
 
A Ciudad Real a mitjans dels noranta s’inicia també un augment dels serveis a les 
empreses però no es detecta cap avenç substancial en l’activitat industrial que es 
caracteritza per ser de petita-mitjana grandària, dedicant-se a la transformació dels 
productes agraris i ser de capital bàsicament regional. En aquest període no s’ha 
localitzat cap nova empresa industrial important, però sí petites unitats de servei a la 
indústria o de terciari superior. En la localització d’aquestes noves empreses s’ha 
valorat positivament l’existència de l’AVE, però aquest no ha estat tampoc un factor 
decisiu en la seva implantació. Altres raons com l’existència d’ajuts públics, el sòl i 
serveis més barats o l’existència de la universitat han estat potser més importants en la 
seva decisió final. 
 
Finalment a Ciudad Real s'estan perfilant altres projectes com el Parc Temàtic del 
Quijote,  un futur aeroport i un parc tecnològic industrial tanmateix no sembla que totes 
les transformacions siguin degudes a un efecte directe de l’arribada de l’alta velocitat. 
 
En el cas de Girona, els efectes que es produiran amb l’arribada de l’alta velocitat són 
principalment deguts a l’acostament dels mercats de Barcelona i Girona i es preveu que 
siguin més semblants als que s’han produït en els casos francesos que en el cas de 
Ciudad Real ja que l’estructura econòmica de la capital manxega és prou diferent de la 
gironina. En aquest sentit es poden esperar efectes semblants als que s’han produït en el 
cas francès: 
 
• La implantació de noves activitats, però degut més a relocalitzacions d’activitats 

existents que de noves creacions. És a dir, transferències a la ciutat del TAV 
d’establiments situats en altres llocs de la regió. 

• Les activitats més dinamitzades per l’arribada del TAV seran les de serveis d’alt 
nivell a les empreses, tecnologies punta, marketing, publicitat, etc. ubicant-se noves 
empreses en el sector. 

• Increment del turisme de negoci, turisme urbà, així com la celebració de 
conferències, congressos i exposicions. 

• Creixement de l’activitat comercial a l’àrea de l’estació. 
• Augment d’activitat en el sector de la construcció residencial. 
• Increment del preu del sòl terciari, especialment en l’àrea propera a l’estació. 
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COPALTAV 
 
La millora de la línia permetrà que el mercat laboral gironí s’acosti al de Barcelona i 
que per tant les empreses dels dos mercats entrin en competència. D’aquesta manera les 
empreses gironines podran ampliar el seu radi d’acció amb Barcelona i en conseqüència 
es pot esperar cert increment en les activitats citades en l’apartat anterior, sobretot en 
empreses de serveis d’alt valor afegit i en el sector del turisme. 
 
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
Les dues solucions tindran un efecte semblant en la implantació de noves activitats, la 
dinamització dels serveis d’alt nivell a les empreses, el turisme de negoci i en el 
creixement de l’activitat comercial a l’àrea de l’estació. 
 
Tanmateix, les millors prestacions de la línia d’alta velocitat, amb un major nombre 
d’usuaris, faran que la seva repercussió sigui més profunda que la de l’alternativa. 
Alhora, la imatge de marca de l’alta velocitat que s’associa a conceptes com puntualitat 
o modernitat, comparativament amb COPALTAV, potencia més sectors com el del 
turisme de negoci o el turisme urbà ja que gràcies al pertànyer a una xarxa diferenciada 
la població en general que són usuaris potencials s’adona de les altes prestacions de la 
connexió. 
 
Finalment cal comentar, que també hi ha el risc de que el mercat gironí es vegi absorbit 
per empreses de la ciutat comtal i que per tant es destrueixi part del teixit econòmic de 
Girona. En aquest context, sigui quina sigui l’alternativa que es construeixi, són els 
agents econòmics gironins els responsables d’evitar-ho, fent de la nova infraestructura 
una oportunitat en lloc d’una amenaça. 
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Desenvolupament econòmic i regional 
 

Receptor Indirecte 
Tipus Socioeconòmic 

Període Funcionament 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El transport és una activitat econòmica que depèn molt del sistema econòmic. Es pot 
veure la seva importància en la seva participació en el Producte Interior Brut que a 
l’Estat espanyol està al voltant del 5%.  
 
La construcció o millora de les infraestructures en principi provoca un augment en el 
producte interior brut i un efecte multiplicador sobre l’economia de la regió. L’augment 
del PIB prové de l’augment de la demanda de béns i serveis que fa que les empreses 
hagin d’augmentar el seu nivell de producció. 
 
Aparentment, la construcció de infraestructures de transport ve acompanyat 
irremissiblement del desenvolupament econòmic i social. Aquesta visió, molt estesa en 
els anys 50 i 60 i que en molts casos és cert, s’ha anat diluint en informes de diverses 
institucions que han demostrat que les infraestructures del transport no sempre generen 
desenvolupament [5]. 
 
En efecte, encara que existeixi una relació directa entre transport, ordenació del territori 
i desenvolupament econòmic, la relació no es causal entre ells. Només a partir del 
potencial de la regió, i dins d’una planificació més amplia del territori que n’elabori el 
model i uns objectius, una infraestructura generarà un desenvolupament regional 
positiu. 
 
En conclusió, no existeix una teoria que pugui explicar la relació entre transport i 
desenvolupament, pel que cada infraestructura s’ha d’estudiar específicament.  
 
En el cas de l’àrea metropolitana de Girona, el seu model econòmic es caracteritza per 
uns sectors que són els puntals del seu creixement: 
 
• Els serveis públics i serveis a empreses. 
• La construcció. 
• La indústria dels transformats metàl·lics. 
• La indústria alimentària. 
 
Si ens centrem en la Girona urbana, la seva principal característica és la seva forta 
terciarització amb una elevada concentració en serveis públics, personals i a les 
empreses, però amb un model de creixement proper a l’esgotament. En canvi, l’AMG 
presenta creixements superiors als de la ciutat degut al pes predominant de la indústria 
generant una relació de complementareitat entre Girona i la seva àrea metropolitana. 
L’estudi del model econòmic gironí està ampliat a l’annex I. 
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TAV 
 
L’arribada de l’alta velocitat a d’altres ciutats mitjanes dóna una idea dels seus efectes 
que pot generar en l’economia gironina. De les experiències en ciutats com Ciudad 
Real, Lió o Le Mans se’n extreu que el TAV juga un paper rellevant positiu per les 
activitats del terciari superior, sobretot pels serveis a l’empresa, ja que facilita molt els 
intercanvis professionals en aquest sector, afavoreix l’arribada d’indústries punta i 
activitats terciàries degut a la gran accessibilitat a la gran ciutat propera i afavoreix el 
sector de la construcció a causa de la major atracció residencial [4]. 
 
Malgrat tots aquests efectes potencials, el TAV té un paper força marginal en la 
localització empresarial, sobretot en àrees on la dotació d’infraestructures ja és 
destacable. De fet, una nova infraestructura el que aconsegueix és potenciar les 
tendències del propi model de creixement, en aquest cas el gironí, però mai es condició 
suficient per a generar desenvolupament econòmic. 
 
A l’hora de la localització d’activitats existeix una clara preponderància dels criteris 
estratègics, econòmics i reglamentaris a l’hora de decidir la localització de l’activitat, i 
en conseqüència, la creació de llocs de treball [4]. Tanmateix des de les empreses 
l’arribada del TAV s’aprofita per desenvolupar estratègies d’empresa com ampliar el 
mercat o establir noves relacions. 
 
Un bon exemple d’això és Ciudad Real on tot i que la postura oficial de l’equip de 
govern de l‘Ajuntament de Ciudad Real es caracteritza per atribuir a l’AVE una 
incidència especialment significativa, mentre que sembla més real l’existència d’altres 
factors generadors del desenvolupament econòmic de la ciutat com la universitat o les 
dinàmiques econòmiques generals [25]. 
 
De les experiències anteriors, se’n extreu que l’arribada de l’alta velocitat a les 
comarques gironines potenciarà al sector terciari, sobretot el dedicat a serveis a 
l’empresa, ja que la tendència actual és d’expulsar les activitats industrials cap a 
l’exterior, concretament cap a  Celrà i Riudellots. De forma general serà un factor 
positiu més a l’hora de decidir, per part de les empreses, la seva localització, tanmateix, 
l’alta velocitat no és la panacea del model econòmic gironí i només servirà per potenciar 
les iniciatives preses des dels agents econòmics de l’AMG i per utilitzar la seva arribada 
com a excusa per a l’inici de nous projectes des de les institucions. Per al sector concret 
de la construcció, l’atracció residencial de Girona i la necessitat d’habitatge que 
l’acompanya seran efectes de l’alta velocitat que el potenciaran. 
 
Finalment, en el punt d'accés a la xarxa, on s'ubica l'estació, es produeix una important 
situació de privilegi en termes d'accessibilitat, i és en aquesta àrea on l’arribada del 
TAV tingui més efectes sobre la localització industrial i terciària ja que és la porta 
d'accés a una xarxa de caràcter internacional [26]. 
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COPALTAV 
 
Per al conjunt de la dotació infraestructural de les comarques gironines, la millora de les 
prestacions de la línia Barcelona – Portbou i el canvi d’ample representen, si bé no un 
factor clau, una millora destacable.  
 
De fet, els efectes que es poden esperar són semblants als d’una línia d’alta velocitat 
però en menor grau degut a les diferències en les prestacions ofertades, principalment 
les activitats del terciari superior. En canvi, no s’espera un creixement molt destacable 
en el sector de la construcció ja que, com s’ha dit anteriorment, no està previst un 
desplaçament residencial cap a la ciutat molt significatiu. 
 
A més, cal recordar que com el TAV, aquesta solució tindrà un paper força marginal en 
la localització empresarial i simplement pot servir per potenciar les tendències del 
model de creixement gironí. Especialment positiu serà la millora de la connexió amb 
estacions properes a Girona com Caldes de Malavella, Fornells o Celrà que ajudarà a 
consolidar l’àrea metropolitana de Girona. 
 
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
Del que s’ha vist fins ara se’n extreu que les repercussions en el desenvolupament 
econòmic i regional de les dues alternatives presenten, a grosso modo, poques 
diferències. De forma general, l’alta velocitat presentarà una major incidència positiva 
per al desenvolupament de l’AMG degut a les millors prestacions i a la imatge de marca 
que l’acompanya. 
 
Si ens centrem en el sector de la construcció, la línia d’alta velocitat tindrà un efecte 
molt més rellevant i positiu que l’alternativa COPALTAV degut a l’atracció residencial 
que generarà la nova línia enfront de la distribució més lineal de la població de 
l’alternativa. 
 
Finalment, l’alta velocitat no ajuda a consolidar l’AMG en l’aspecte d’acostar punts del 
seu territori com fa COPALTAV que millora la connexió entre Girona i les estacions 
del seu entorn, però atorga una situació de privilegi a tota l’àrea de l’estació.  
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Turisme 
 

Receptor Indirecte 
Tipus Socioeconòmic 

Període Funcionament 
 
DESCRIPCIÓ 
 
A Girona el turisme està composat per dos elements bàsics: 
 
• El cultural. 
• El de negocis o de convencions i congressos. 
 
El turisme cultural de la ciutat es caracteritza per ser d’un sol dia, ja sigui per ser de pas 
o per realitzar una excursió des de les poblacions costaneres associades al turisme de sol 
i platja, realitzar una visita al centre històric i no generar una despesa elevada. 
 
En el turisme de convencions i congressos, les empreses o associacions organitzadores 
busquen localitzacions amb una bona dotació infraestructural com allotjament, palaus 
de congressos, ràpida accessibilitat. Una oferta comercial o cultural complementària 
reforça l’atractiu per a l’organització d’aquest tipus d’actes. 
 
El tipus de visitant associat al turisme de negocis és més exigent i amb una major 
capacitat de despesa, de fet, durant el 2002 el turisme de negocis va generar a Girona un 
volum de negoci de 3 milions d’Euros amb més de 11.000 participants en un total de 
495 actes [27]. Per a potenciar aquest tipus de turisme a Girona està previst la 
construcció d’un auditori. 
 
Històricament Girona ha tingut poques places d’allotjament, degut a que el turisme 
cultural de la ciutat és de pas, tanmateix amb la construcció de l’auditori hi ha noves 
iniciatives per incrementar el nombre de places hoteleres amb dos hotels de luxe i 
segons el Girona Convention Bureau, han animat molt el sector turístic. 
 
TAV 
 
De les experiències del TAV en altres ciutats mitjanes i el seu impacte en el sector del 
turisme se n’extreu segons Artís et al. [24] que: 
 
• El sector de turisme de negoci pot veure’s reforçat positivament, amb un  

desenvolupament previ de la capacitat hotelera. Això ha succeït en el cas de Le 
Mans, on el turisme de negoci ha augmentat, en contraposició al turisme rural que 
no s’ha vist reforçat per l’arribada del TAV. 

• El turisme urbà o cultural augmenta de forma sensible degut a la millora en 
l’accessibilitat des de les àrees amb una estació del TAV propera i amb temps de 
trajecte inferiors a les dues hores, efecte observat en el cas de Ciudad Real. 

  
L’arribada de l’alta velocitat a Girona, doncs, constituirà un nou factor que suposarà un 
canvi en el sistema de transports i incidirà sobre l'accessibilitat territorial donant una 
percepció de major proximitat possibilitant un increment del turisme urbà associat al 
TAV des de poblacions amb estació com Barcelona, Tarragona, Lleida o el sud de 
França. 
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En el turisme de negoci que inclou la celebració de conferències, congressos i 
exposicions l’alta velocitat té una incidència positiva molt important que ja s’ha 
experimentat en els casos francesos i a Ciudad Real [21] i que en el cas de Girona també 
es preveu que en generi augments positius.  
 
En canvi per al turisme de platja l’alta velocitat no serà un factor destacable ja que 
l’accés es fa principalment amb cotxe i, segons Bentanachs [28], s’espera que es 
continuï realitzant amb el mateix mode. 
 
Sense cap mena de dubte, el TAV i la imatge positiva que porta associada ajudarà a la 
consolidació de la imatge de la ciutat de Girona i del seu turisme cultural i de negocis.  
 
COPALTAV 
 
La manca d’entitat d’una línia d’aquest tipus, en comparació amb una d’alta velocitat 
que té identitat pròpia i que s’insereix en una xarxa de nivell europeu, és un component 
essencial a l’hora de valorar la incidència de la millora de les prestacions a la ciutat de 
Girona. De fet, des del punt de vista turístic, la percepció de l’increment de les 
prestacions serà reduït, exceptuant Barcelona i el Sud de França on la proximitat a la 
línia ja li dóna entitat. I la nova explotació tampoc donarà a Girona una millora de la 
seva imatge, element associat al turisme, significativa. 
 
Certament, doncs, la situació del turisme després de les millores de la línia no s’espera 
que pateixi un creixement significatiu, tanmateix tant des del sud de França, connexió 
amb importants millores i la desaparició de la ruptura de càrrega, com des de la ciutat 
comtal, es pot comptar amb augments en el turisme urbà. 
 
Per al turisme de negocis no es previsible que la millora en les prestacions de la línia 
incrementin el nombre de visitants. No obstant, podria servir com a excusa per a la 
realització d’actes juntament amb la Catalunya Nord. 
 
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
De l’explicació anterior en podem extreure, a grosso modo, que l’arribada de més 
turisme promocionada per la nova explotació és deu a dos factors: 
 
• L’entitat de la infraestructura en que guanya l’alta velocitat davant la línia 

convencional amb millora de les prestacions. 
• La millora de les condicions per a realitzar el desplaçament fins a Girona on l’alta 

velocitat també presenta avantatges davant l’alternativa i conseqüentment té més 
usuaris. 

 
En aquest context, en el turisme cultural s’esperen increments del nombre de visitants 
de la ciutat, qualitativament majors per al TAV, tot i que des del sud de França i 
Barcelona la solució COPALTAV presenta arribades de turistes significatives. 
 
Pel que fa al turisme de congressos, amb l’alta velocitat i degut a la percepció de major 
proximitat que l’acompanya, s’espera un creixement significatiu i general tant d’actes 
com en el nombre de visitants i volum de negoci. En canvi per a l’alternativa només es 
podria produir un increment en el nombre d’actes associats amb la Catalunya Nord, 
repercussió que ja es troba inclosa en l’alta velocitat. 
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Àrea d’influència de l’estació 
 

Receptor Directe 
Tipus Transport 

Període Funcionament 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La presència d’una estació d’un mode amb velocitats comercials elevades, no només 
afecta la localitat en la que es situa, sinó que la seva influència s’estén per tot el territori 
que l’envolta. L'atracció que genera, sobrepassant l'àmbit local, depèn de diversos 
factors entre els que es poden destacar: 
 
• La xarxa de carreteres. 
• Possibilitats d'intermodalitat. 
• Prestacions dels modes alternatius. 
• Presència d'altres estacions del mateix mode. 
 
La disminució del temps de trajecte, situant més punts del territori en isocrones de 
menor valor, i en general la millora de les prestacions fa que l’àrea d’influència de les 
estacions del mode creixi.  
 
No obstant, els canvis que realment amplien aquesta àrea són els que fan créixer molt 
les prestacions del trajecte total, el que va de porta a porta, d’entre els que es destaca la 
coordinació horària entre modes i l’existència de bitllets integrats. 
 
TAV 
 
Segons Nebot [29], un increment de la velocitat per sobre de certs umbrals, cas de l’alta 
velocitat, porta a que es redueixi dràsticament l’accessibilitat, es potenciï la 
concentració, es superespecialitzi el producte amb l’exclusió de molts serveis i s’origini 
en molts casos una sobrecapacitat  a través d’un excés d’oferta d’infraestructures.  
 
Es evident que el TAV no pot aturar-se en un gran nombre d'estacions per la pèrdua de 
temps que suposaria, però a la vegada seria desitjable que l'efecte d'aquesta 
infraestructura s'estengués a la major part possible del territori.  
 
L'única possibilitat, doncs, d'estendre els efectes positius derivats de l'alta velocitat pel 
territori és el de fomentar la intermodalitat entre els diversos modes de transport, que 
des dels diferents punts del territori donin un bon accés a l'estació del TAV. En el cas de 
Ciudad Real, aquesta intermodalitat és gairebé inexistent ja que les estacions d’AVE i 
autobusos es troben separades i només els autobusos urbans s’han adaptat per donar un 
bon accés a la nova línia. 
 
A França, en canvi, s’ha afavorit la intermodalitat situant les estacions d’autobusos al 
costat de les del TGV, cosa que també es farà a Lleida, o coordinant els horaris del TGV 
amb els autobusos aconseguint que els beneficis de l’alta velocitat s’extenguin a un 
territori més gran. Fins i tot, alguns d’aquests autobusos són explotats per la pròpia 
SNCF. 
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Seguint amb Ciudad Real, hi ha una desconnexió total entre modes i l’únic canvi 
intermodal es dóna a partir del vehicle privat. En aquest context, l’àrea d’atracció de 
l’estació de Ciudad Real on es situen la majoria d’usuaris, té un radi aproximat de 30 
km amb certs matisos deguts a les prestacions d’altres modes de transport [21]. 
 
Així doncs, de les experiències que, de forma molt sintètica, s’han vist fins ara es pot 
inferir quina àrea d’influència tindrà l’estació d’alta velocitat de Girona que dependrà, 
evidentment, de la destinació dels usuaris. Tanmateix, degut a la falta d’estudis al 
respecte, la previsió de la nova àrea d’atracció tindrà un caire qualitatiu. 
 

 
Fig. 12. L’estació augmentarà la seva àrea. 

 
L’increment de l’àrea d’influència serà elevat, ja que absorbirà les àrees de les estacions 
de ferrocarril convencional properes com Caldes de Malavella, Sils o Flaçà i a més les 
importants reduccions en el temps de trajecte que presenta l’alta velocitat farà que des 
de punts del territori més allunyats de l’estació surti a compte utilitzar l’alta velocitat. 
 
No obstant, i seguint exemples francesos com el de Le Creusot on el transport públic 
amplifica de sobremanera l’àrea d’influència de l’estació, si no es produeix una 
adaptació del transport públic a la nova infraestructura, no s’aprofitarà tot el potencial 
que aporta una estació d’alta velocitat al territori on es situa. 
 
Concretament, per al cas de viatges amb destí Barcelona l’àrea atractora de l’estació es 
veurà ampliada de forma important cap al nord fins al límit amb l’àrea de l’estació de 
Figueres, el que representa un radi d’entre 25 i 30 km, perpendicularment a la línia 
també es produiran increments importants amb l’absorció de ciutats com La Bisbal, 
Cassà de la Selva o Banyoles i cap al sud, si desapareixen els serveis de Catalunya 
Exprés de la línia convencional, l’àrea atractora es veurà ampliada al prendre la de 
l’estació de Caldes de Malavella i part de la de Sils. 
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COPALTAV 
 
La millora de les prestacions en la línia provocaran un increment destacable de l’àrea 
atractora de l’estació de Girona ja que, tant en la realització del viatge com en l’elecció 
del mode de transport, són factors importants. En aquest sentit, el viatge amb tren serà 
més atractiu des de punts més allunyats de les estacions que amb els altres modes de 
transports. 
 
Tanmateix, aquest increment segurament no serà tan gran com el que es podria esperar 
ja que el cost d’accés a l’estació de Girona, degut a la seva situació i a les dificultats a 
l’hora de trobar aparcament, sobretot si es tracta de gratuït, serà major al que s’espera a 
les estacions properes a la ciutat com les de Celrà, Fornells o Caldes de Malavella. En 
aquest sentit, i si les freqüències en les estacions citades són competitives, serà en 
aquests nodes on l’àrea d’influència s’ampliarà ja que gaudeixen d’uns bons accessos 
des de la xarxa viària i no pateixen problemes d’aparcament. 
 
L’estació de Girona guanyarà àrea sobretot en el sentit est – oest, ja que des de les 
poblacions situades en aquest eix hi ha més facilitats d’arribar a Girona que a les altres 
localitats amb estació. El factor més determinant, però, serà el nombre de combois que 
s’aturaran a Girona sense fer-ho a les altres estacions intermitges i que determinarà 
l’absorció de les àrees de les altres estacions per part de Girona. 
 
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
L’estació de Girona tindrà una importància molt diferent en cada una de les dues 
solucions ja que en el cas del TAV serà l’única estació, juntament amb la de Figueres 
que hi haurà d’alta velocitat en tota la província, havent-se de repartir el territori entre 
menys nodes, mentre que en la millora de la línia convencional nombrosos combois 
també s’aturaran a les estacions de Sils, Caldes de Malavella o Flaçà mantenint l’entitat 
i l’àrea d’aquests nodes. 
 
D’aquesta manera l’estació de Girona d’alta velocitat absorbirà les àrees de les estacions 
de ferrocarril properes ja que aquestes no tindran servei d’alta velocitat, en canvi per a 
COPALTAV l’increment de l’àrea d’influència de l’estació de Girona haurà de lluitar 
amb els que es produiran a les estacions de Caldes i Flaçà. A més si el cost d’accés a 
l’estació de Girona és molt gran, els usuaris del ferrocarril aliens a la ciutat podrien 
optar per accedir a la línia convencional amb les millores des de les estacions de Caldes 
o Flaçà. 
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Integració territorial amb la Catalunya Nord 
 

Receptor Indirecte 

Tipus Socioeconòmic / 
Urbanístic i Territorial 

Període Funcionament 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La barrera que representen els Pirineus, no només a nivell físic, sinó també polític i 
econòmic, ha estat i és un impediment important per a les relacions entre l’àrea de 
Girona i la Catalunya Nord. Les poques vies de comunicació actualment existents entre 
ambdós regions, bàsicament pel Portús i per Portbou, fan palès la seva poca 
permeabilitat. 
 
TAV 
 
La línia d’alta velocitat significarà una nova via de connexió entre ambdós costats dels 
Pirineus. A més, en les relacions transfrontereres, la gran millora en els temps de 
trajecte, de l’ordre del 75%, l’increment de freqüències, i la disminució del preu del 
bitllet degut a la transformació de serveis de llarg recorregut a macro – regionals pot 
incrementar molt els intercanvis entre Girona i la Catalunya Nord, entrant aquesta dins 
de l’àrea d’influència de Barcelona. 
 
Un altre factor important és la imatge del TAV que actua com a component 
maximitzador dels seus avantatges, fent que la població percebi d’una manera més clara 
les millores que ocasiona. 
 
COPALTAV 
 
La millora de la línia convencional, el canvi a ample europeu i la nova connexió per La 
Jonquera, tindran uns efectes semblants al TAV. De fet en la relació Girona – Perpinyà 
està prevista una disminució del temps de trajecte en un 61%, un increment de 
freqüències i l’abaratiment del preu del bitllet d’una forma important. 
 
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
Les dues solucions estudiades faran més petita la barrera que suposen els Pirineus en el 
seu tram més oriental. En aquest cas, les diferències que les separen són poques; 
lleugeres diferències en el temps de trajecte i preu i la imatge del TAV enfront de 
COPALTAV que tot i presentar prestacions semblants té aquest component 
diferenciador de la resta del ferrocarrils clarament reduït donen un efecte més positiu a 
l’alta velocitat. 
 
Aquests aspectes diferenciadors, però, són molt reduïts si es compara amb el gran efecte  
catalitzador que suposarà qualsevol de les dues alternatives per a la integració de la 
Catalunya Nord, sobretot amb les àrees de Girona i Barcelona. 
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Polarització i concentració del territori 
 

Receptor Indirecte 

Tipus Socioeconòmic / 
Urbanístic i Territorial 

Període Funcionament 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La importància creixent que dins del sistema de transport tenen les xarxes ràpides de 
comunicació com les autopistes, l’aeroport o l’alta velocitat i el seu caràcter 
marcadament nodal, afavoreix la concentració d’activitats en aquests nodes i l’aparició 
d’importants zones intermitges, sense serveis, que poden patir fenòmens de recessió i 
despoblament.  
 
Aquest efecte es pot traduir en creixements importants de les ciutats amb bones 
connexions, incrementant els desequilibris entre zones, no només a nivell de població, 
amb fluxos migratoris cap a les urbs, sinó també a nivell de futures inversions en les 
zones més concentrades maximitzant-ne els desequilibris territorials. 
 
Tot i que no és un efecte única i exclusivament d’una nova línia sinó que es deu a tota la 
xarxa de comunicacions del territori, equipaments i serveis, la construcció d’una nova 
infraestructura que connecta els grans nuclis de població travessant el territori intermig 
l’accentua. 
 
TAV 
 
Anteriorment ja s’ha dit reiteradament, que la velocitat i l’accessibilitat estan en principi 
enfrontades, en el cas del ferrocarril s’ha d’arribar sempre a una solució de compromís 
entre la velocitat comercial dels serveis i el seu nombre d’aturades.  
 
En el cas de l’alta velocitat, la solució comporta de manera obligatòria la construcció de 
poques estacions al llarg del territori, situades en les principals poblacions, augmentant 
una mica més els desequilibris territorials preexistents. A més al TAV fins ara se li han 
associat tot una sèrie d’efectes entre els quals es pot destacar un augment de trànsit en 
els accessos a l’estació i la creació de noves activitats que generin més atracció laboral 
de fora de l’AMG. 
 
Cal tenir en compte que la nova línia arriba a un territori, la província de Girona, que es 
caracteritza actualment per tenir la població molt concentrada a l’àrea metropolitana de 
Girona. Les principals raons són que l’AMG exerceix una forta atracció a tota la regió 
sobretot a nivell de serveis i laboral degut al seu entorn industrial i terciari marcadament 
dinàmic. 
 
La combinació dels dos elements anteriors, l’alta velocitat i els seus efectes associats i 
la concentració de la població gironina fa preveure que en un futur comencin a aparèixer 
abans sobrecostos associats a deseconomies de congestió que afectin, en un principi de 
manera reduïda, la competitivitat de l’àrea. 
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COPALTAV 
 
El manteniment i potenciació de la línia actual, amb moltes estacions al llarg del seu 
recorregut, per una banda permet vertebrar el territori i de l’altra donar accés a la ciutat 
de Girona des de moltes poblacions del sud i el nord d’aquesta. 
 
Aquesta solució genera millores en el transport, bàsicament l’augment de la velocitat 
comercial dels serveis, però sense polaritzar el territori. De fet, existirà un petit fenomen 
polaritzador però no es concentrarà només a la ciutat de Girona sinó que es produirà a 
tot el llarg de la línia. 
 
També es pot esperar un augment de la concentració, tant de població com d’activitats 
en les localitats amb estació i properes a la població de Girona: 
 
• Al nord a Celrà, Flaçà i Sant Jordi Desvalls. 
• Al sud a Fornells i Riudellots de la Selva i a Caldes de Malavella. 
 
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
Les diferències de les dues alternatives en aquest aspecte és molt important. L’alta 
velocitat augmenta molt els desequilibris territorials, potenciant la concentració i 
polarització de població i activitats al voltant de les seves futures estacions sense 
plantejar cap tipus de mesura correctora. 
 
Per altra banda, COPALTAV proposa una solució més reequilibradora, i per tant 
positiva, ja que potencia un tipus de ferrocarril amb molta més accessibilitat, degut al 
gran nombre d’estacions repartides al llarg de la línia. D’aquesta manera la 
concentració, si es produeix, serà al voltant de diverses estacions i no només al voltant 
de l’estació de Girona. 
 
Aquesta concentració en el territori, a més, sol generar increments en el preu del sòl, 
congestió en els accessos i que el desenvolupament econòmic també es concentri en un 
territori més reduït. 
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Inversió pública futura 
 

Receptor Indirecte 
Tipus Socioeconòmic 

Període Funcionament / 
Obsolescència 

 
DESCRIPCIÓ 
 
Una actuació infraestructural important en un territori sol comportar la disminució de la 
inversió a curt i a vegades a mig termini escudant-se en les obres ja realitzades. Dins del 
context català, caracteritzat per la manca d'infraestructures del transport, les comarques 
gironines en pateixen una falta molt més greu que la tradicional del Principat. Després 
de tres dècades de forta expansió de l'activitat econòmica i d'una manca persistent de 
volum d'inversió adequat en infraestructures, aquest dèficit estructural ha esdevingut 
una amenaça seriosa per al creixement econòmic i per a la competitivitat empresarial 
d'un territori que és un dels motors catalans de creixement. 
  
En els últims deu anys, el mapa de les principals infraestructures de les comarques 
gironines ha canviat molt poc i continua realitzant les funcions de corredor de pas cap a 
l'àrea metropolitana de Barcelona. Actualment s'arriba a la conclusió que les mancances 
que avui frenen el desenvolupament de Girona no són gaire diferents de les de la resta 
del territori català i es pot dir que són fruit d'actuacions fetes en dècades passades, que 
van posar més èmfasi en el curt, que en el mitjà i llarg termini [18]. 
 
La gravetat d'aquesta situació a Girona s'explica per la inexistència de transport viari 
d'alta capacitat limitant-se a una única autopista, ni de transport ferroviari  que permeti 
la connectivitat transversal del territori. Aquest dèficit contrasta amb una realitat 
econòmica de la demarcació caracteritzada per un entramat d'àrees urbanes que han 
tendit a expandir-se en direcció est-oest i no nord-sud, i per una vocació de lideratge 
econòmic en el conjunt del Principat.  
 
D'una banda, aquest dèficit implica una limitació clara de la mobilitat, tant de 
mercaderies com de persones, dins de l'entramat que conformen les àrees d'influència 
dels principals nuclis urbans i dels principals centres de desenvolupament econòmic. 
Per l'altra, l'esmentada concepció vertical de les infraestructures de transports condemna 
una gran part del territori de la demarcació de Girona a l'aïllament per manca de 
connectivitat, al mateix temps que limita la capacitat de relació de les comarques 
gironines amb les de la Catalunya central. 
 
Dins de l'àrea de Girona, la ronda formada per la variant de la N-II i el tram de l'A-7 
entre les sortides de l'Aeroport i la de Girona Nord, ha de suportar el trànsit derivat de la 
mobilitat local i intercomarcal, els fluxos entre Catalunya i la resta d'Europa, entre 
Girona i la resta d'Espanya i bona part del que es produeix entre Europa i la Península. 
 
TAV 
 
La forta inversió que suposa la creació d'una línia d'alta velocitat, especialment a l'àrea 
de Girona on el soterrament total del ferrocarril té un cost aproximat de 400 milions 
d'Euros, fa preveure que la inversió del Govern central pels pròxims anys es concentri 
especialment en aquesta infraestructura. I pot donar a lloc al aplaçament d'altres 
actuacions per manca de recursos públics. 
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En aquest sentit, la totalitat de les propostes en infraestructures del transport fetes per al 
2010 no tenen la garantia d'execució, sobretot pel que fa a la quantitat d'actuacions en 
estudi com la millora de l'A-7, el desdoblament de la C-25, la corona de les Gavarres. 
En un context més local, es poden veure afectats els desdoblaments dels trams: 

 
• Antiga C-250 entre Llagostera i Girona. 
• Entre Anglès i Girona, passant per Bescanó i per Sant Gregori amb la construcció 

d'un pas sobre el Ter. 
 
Finalment, és important remarcar que la construcció del tren d'alta velocitat, en un 
context de manteniment del disseny actual de la xarxa viària d'alta capacitat, pot 
implicar la consolidació de l'esquema de desenvolupament territorial dels darrers anys. 
En efecte, sense una millora complementària important de la dotació de carreteres, feta 
amb una concepció horitzontal, el tren d'alta velocitat pot limitar encara més les 
oportunitats de desenvolupament d'una franja àmplia del territori català. 
 
COPALTAV 
 
Com ja s'ha dit anteriorment, un dels punts més positius de la millora de la xarxa actual 
de ferrocarril, es que tot i que té un cost important, aquest és relativament petit comparat 
amb la construcció d'una nova línia d'altes prestacions. A més el govern central, en els 
pressupostos dels últims anys ja ha assumit part del cost de la línia d'alta velocitat, molt 
superior al d'aquesta alternativa. 
 
Aquesta provisió per al TAV, si es destinés al finançament de la millora de la línia, 
crearia un excedent de recursos que es podrien destinar, mantenint-se en la partida 
d'infraestructures del transport, a la millora de tota la xarxa de comunicacions del 
territori, generant uns efectes positius sobre un territori molt més ampli.  
 
Principalment es podria utilitzar per millorar la dotació de carreteres en el territori 
gironí o millorar l'oferta del transport públic, amb molta necessitat de fons públics, fins 
a donar un servei de grans prestacions i molta accessibilitat.  
  
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
Fins ara i en aquest punt, les diferències entre les dues alternatives a quedat palesa, 
essent més positiva la millora de la xarxa actual de ferrocarril degut a l'inferior esforç 
inversor necessari per part de les institucions. El cost inferior, en 512 milions d’Euros, 
permetria que les institucions poguessin dur a terme el model previst pel 2010: 

 
• Infraestructures de connexió interior on s'inclou la millora de l'A-7 i el 

desdoblament de la N-II. 
• Infraestructures per a la mobilitat interior com la corona de les Gavarres, l'eix Olot – 

Banyoles – Girona i els desdoblaments dels trams Girona – Llagostera i Anglès – 
Girona. 

 
En conclusió, i així s'ha dit al Fòrum Pimecsefes [18], es preveu que la construcció de la 
línia d'alta velocitat encara dificulti més la supressió del dèficit de les comarques 
gironines en matèria d'infraestructures del transport, especialment en la dotació de 
carreteres. 
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Inversió en ferrocarril convencional 
 

Receptor Indirecte 
Tipus Transport 

Període Funcionament / 
Obsolescència 

 
DESCRIPCIÓ 
 
A nivell europeu en els últims anys s'han destinat molts recursos al ferrocarril, sobretot 
en el marc dels 14 projectes prioritaris, a l'Estat espanyol la inversió en xarxa ferroviària 
encara ha estat més important tot i que s'ha limitat a la construcció de noves línies d'alta 
velocitat, marginant el tren convencional de les grans actuacions. Els 13 accidents 
ferroviaris que s’han produït entre el gener i el juny de 2003 poden ser un avís de les 
mancances existents en el ferrocarril convencional 
 
De la mateixa manera que amb les carreteres, la dotació d'infraestructures ferroviàries a 
les comarques gironines és limitada, ja que únicament hi transcorre la línia 
convencional Barcelona - Portbou. Diversos agents gironins, com agrupacions 
d'empreses o el Port de Barcelona, han demanat l'increment de les inversions en aquest 
àmbit per poder millorar la situació ferroviària actual a la demarcació de Girona, 
principalment en el transport de mercaderies: 

 
• Ferrocarril d'ample europeu entre Portbou i el CIL Alt Empordà mitjançant un tercer 

carril. 
• Ferrocarril internacional d'ample europeu entre Barcelona i Portbou. 
• Ferrocarril internacional d'ample europeu entre Barcelona i Puigcerdà. 
 
Des de la societat civil també hi ha hagut demandes diverses, resolubles amb una 
inversió de cost limitat, enfocades bàsicament en dos punts: 

 
• Millora de les estacions de la línia Barcelona – Portbou, sobretot aquelles amb un ús 

menor. 
• Millora d'alguns trams de la línia Barcelona – Portbou que milloraria la velocitat 

comercial dels combois. 
• Augment de les freqüències dels serveis, especialment en aquells amb aturades a 

totes les estacions. 
 
TAV  
 
La construcció de la línia d'alta velocitat, probablement, relegarà a un segon terme la 
d'ample ibèric, comportant una reducció de les inversions en la mateixa degut a la 
disminució en la demanda. A més la forta necessitat de recursos per a la seva 
construcció, presumiblement suposarà que des de les institucions es vegi la inversió en 
matèria de ferrocarril com una actuació acomplerta, fent poc defensable noves 
inversions. 
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Un altre efecte que es pot considerar negatiu és que la construcció del TAV, dissenyat 
amb ample europeu, faci més difícil de justificar el pas a ample internacional de la línia 
convencional necessari per al transport de mercaderies des de punts com el Port de 
Barcelona, ja que es podrà circular amb mercaderies per la nova línia tot i que de 
manera limitada. En definitiva, la construcció de la nova línia d'altes prestacions 
condicionarà molt la inversió en ferrocarril convencional, possiblement retardant-ne les 
actuacions previstes. 
 
COPALTAV 
 
La millora de la línia actual coincideix amb les demandes comentades anteriorment, de 
fet la proposta n'inclou: 
 
• Augment de la velocitat comercial dels combois mitjançant millores en el traçat. 
• Eliminació de la ruptura de càrrega degut al canvi a l'ample europeu. 
• Augment de les freqüències dels serveis i de l'accessibilitat, especialment en aquells 

amb aturades a totes les estacions. 
 
Això fa que s'acompleixin moltes de les demandes i d'alguna manera s'elimini el dèficit 
d'inversió en aquest tipus d'infraestructura. L'únic problema que presenta és que, el 
manteniment de la mateixa capacitat faci que a mig termini es pugui arribar a la 
saturació de la línia fent necessària noves inversions amb un cost més elevat. 
 
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
Al centrar-nos en la inversió en el ferrocarril convencional, la diferència entre les dues 
alternatives és molt acusada perquè mentre que el TAV relega a un paper molt secundari 
el tren convencional i en condiciona molt la inversió, el COPALTAV hi entra de ple 
realitzant-hi fortes inversions que el potenciïn fins a fer-ne un ferrocarril d'alta capacitat 
i amb unes prestacions molt atractives. 
 
També cal comentar que l'alternativa COPALTAV recull moltes de les demandes 
realitzades, tant des de la societat civil com des d'alguns agents econòmics, en canvi el 
TAV hi dóna l'esquena i només facilita una solució parcial al transport de mercaderies. 
 
A mode de conclusió, el TAV sacrifica la inversió en tren convencional per poder 
finançar la nova línia mentre que el COPALTAV es centra únicament amb la millora de 
la línia convencional atorgant-li unes elevades prestacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


