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Impacte visual 
 

Receptor Indirecte 
Tipus Qualitat de vida 

Període Funcionament 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El ferrocarril al seu pas per Girona està caracteritzat pel seu viaducte, obra singular, que 
transcorre per dins de la ciutat generant un impacte visual, si més no, destacable. Des 
del punt de vista de l'usuari visual es pot destacar la seva unitat formal, la expressivitat 
de la seva estructura, una biga continua sustentada per columnes de formigó de secció 
rectangular amb les cantonades aixaflanades, i la senzillesa del seu manteniment. 
 
La línia convencional presenta un impacte visual important a partir del carrer Martí i 
Sureda cap al nord ja que fins aquest punt la via discorre tapada per naus industrials. 
Entre els carrers Martí i Sureda i Cassià Costal la línia discorre sobre un terraplè amb 
una alçada màxima de 5 metres en el tram més septentrional i amb un efecte com a 
barrera visual destacable. 
 
A partir del carrer Cassià Costal fins a l’estació la secció és molt ample, l’espai inferior 
a les vies no està urbanitzat i, en el primer tram, fins al passeig d’Olot, a més presenta 
un grau elevat de degradació potenciant una visió negativa de l'entorn.  
 
L’estació de Girona està encarada cap a la plaça Espanya, que li fa de vestíbul, i 
mitjançant una gran façana continua aconsegueix tapar l’electrificació de les vies. En 
canvi, des del Parc Central, la superposició de l’estació de ferrocarril amb la 
d’autobusos de disseny diferent i sense unitat formal, no aconsegueix donar una visió de 
conjunt positiva. 
 

 
Fig. 16. La façana de l’estació. 

  
El viaducte, però sempre ha tingut entre l’estació i el riu Onyar la seva principal 
representació ja que en l’accés nord  al centre de Girona, és juntament amb la Catedral i 
l’església de Sant Feliu un dels primers elements que s’observa al arribar. A més des de 
molts punts propers al parc de la Devesa, el Barri Vell es veu interferit per 
l’electrificació de la línia.  
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Un altre aspecte de la incidència visual del viaducte es veu clarament en els carrers 
Tomàs Mieres i Bonastruc Ça Porta, travessats per la línia i on aquesta és tota la 
identitat dels carrers. 
 

 
Fig. 17. L’impacte visual és evident. 

 
El pont sobre el riu Onyar tot i ser una important barrera visual, té un component de 
singularitat degut al seu disseny i material que el fa certament interessant des del punt 
de vista estètic. Entre el riu Onyar i el carrer Galligants la integració del viaducte en la 
ciutat a base d'ajardinament i  l’ús de plantes enfiladisses ha obtingut resultats positius 
notables.  
 

 
Fig. 18. El pont sobre l’Onyar. 

 
Ja en el darrer tram, on la línia transcorre pels barris de Pedret i Pont Major, l'impacte 
visual és semblant al de l'entrada sud ja que principalment discorre entre els habitatges 
dels barris citats i la vessant de la muntanya de Montjuïc, els únics punts amb una 
afectació més important són el paral·lel a la plaça Sant Pere i en la connexió entre 
Pedret i Pont Major on, i des de l'oest, la línia es caracteritza per discorre per sobre un 
terraplè d'entre 4 i 5 metres d'alçada amb els talussos formigonats. 
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Cal afegir que l’impacte visual és molt important sobretot des d’aquelles vies que 
travessen transversalment la línia com el Passeig d’Olot, la ronda Ferran Puig o 
l’avinguda Ramon Folch. 
 
TAV 
 
Segurament l’impacte més evident que suposarà la construcció de la línia de l’alta 
velocitat serà la desaparició del viaducte. A l’entrada sud de la ciutat, l’impacte visual 
serà inferior al que hi ha avui dia d’una forma gradual ja que la línia anirà enfonsant-se 
fins, a l’alçada del carrer Alacant soterrar-se. A partir d’aquest punt la línia anirà 
totalment soterrada i obligarà, per necessitats constructives a l’enderrocament total dels 
terraplens que hi ha entre els carrers Cassià Costal i Martí i Sureda, al tram sud de 
viaducte fins a l’estació i el de la pròpia estació, ja que la nova es construirà entre 
pantalles en el mateix emplaçament. 
 
Amb el soterrament, el viaducte perd la funció per la qual havia estat projectat i es 
preveu que sigui enderrocat per esponjar la trama urbana que travessa. Tanmateix, 
segons Camil Cofan, arquitecte municipal, s’està planejant que el tram de viaducte que 
inclou el pont sobre el riu Onyar i arriba fins a Pedret és mantingui i es transformi en 
zona peatonal, ja que segons l’ajuntament aquest tram està més integrat gràcies a les 
zones ajardinades que travessa. 
 
També es preveu que la nova estació, que encara s’ha de projectar tingui un impacte 
visual menor que l’actual, el fet que les andanes siguin subterrànies i no estiguin 
situades per sobre la superfície ho facilitarà. 
 
Per altra banda, al municipi de Sarrià, la línia d’alta velocitat s’afegirà al fort impacte 
visual que genera l’autopista A-7, ja que durant 380 metres el traçat del ferrocarril 
discorre en superfície sobre terraplè i paral·lel a l’A-7. 
 
COPALTAV 
 
L’impacte visual generat és equivalent al que hi ha actualment, ja que no es produeix 
cap tipus de modificació en el tram que discorre pel municipi de Girona. La Plataforma 
tampoc ha proposat la millora en cap aspecte del viaducte del ferrocarril. 
 
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
Així doncs l’alta velocitat té com a principal repercussió en aquest aspecte 
l’enderrocament del viaducte, mentre que COPALTAV el manté. Però sense cap mena 
de dubte, la millor manera de comparar l’impacte visual de les dues alternatives és 
mitjançant fotografies d’ambdues. A continuació es mostra un muntatge realitzat per El 
Punt en que es reflexa la desaparició del viaducte del ferrocarril i la seva importància 
per al que l’impacte visual respecta: 
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Fig. 19, 20, 21i 22. Fotografies de Manel Lladó, fotomuntatge de Giorgia De Cesare. 
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Contaminació acústica 
 

Receptor Indirecte 
Tipus Qualitat de vida 

Període Construcció / 
funcionament 

 
DESCRIPCIÓ 
 
El soroll, definible com un so no desitjat, probablement és un dels problemes ambientals 
provocats pels sistemes de transport que afecta més directament a la ciutadania. En 
determinats nivells pot provocar efectes negatius sobre les persones i el seu hàbitat i 
distorsionar la vida natural i els ecosistemes. A l’annex VI s’explica les característiques 
de la contaminació acústica del ferrocarril. 
 
Per poder avaluar la contaminació acústica generada pel tren al seu pas per Girona, a 
continuació es facilita un dels mapes inclosos en un estudi encarregat per l’Ajuntament 
de Girona al Laboratori General d’Assaig i Investigacions [33]: 
 

 
Fig. 23. Contaminació acústica provocada pel ferrocarril a 2 i 9 metres d’alçada [33]. 

 
Del mapa d’afectacions acústiques si poden destacar fàcilment l’increment d’emissions 
produït pel pas de combois pel pont metàl·lic sobre el riu Onyar i l’elevada 
contaminació acústica que reben els habitatges del carrer Tomàs Mieres, on el traçat és 
en corba, i Bonastruc Ça Porta. 
 
Per altra banda, d’un estudi no publicat, dirigit per Josep Arnau i que està realitzant el 
GREMA, Grup de Recerca en Energia i Medi Ambient de la Universitat de Girona, es 
calcula que el nombre d’habitatges afectats pel pas del tren per Girona és de 4456. 
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TAV 
 
Amb aquesta alternativa es presenten tres tipus d’alteracions acústiques que es tractaran 
a continuació: 
 
• Aparició de soroll deguda al nou traçat del TAV. 
• Desaparició de la contaminació acústica per soterrament del traçat. 
• Increment de les alteracions degut a les diferents característiques dels combois 

convencionals i del TAV i de les variacions en les velocitats de pas, en aquelles 
zones on el tren convencional i el TAV comparteixen corredor. 

 
Dels tres tipus, el darrer es pot considerar menyspreable, ja que dins de l’AMG, l’àrea 
on es produeix, a l’entrada sud de la ciutat, és industrial i els increments de decibels són 
petits.  
 
Pel que fa al primer tipus, l’Estudi Informatiu [9] dins de l’Estudi d’Impacte Ambiental, 
ha fet una predicció dels nivells d’immissió sonora, recepció, produïts per la futura 
circulació de trens per la nova línia per detectar la presència de zones sensibles en les 
que actuar en un futur. Del mateix es desprèn una sèrie de zones afectades que es 
presenta a continuació: 
 
• Habitatges situats a ambdós costats del traçat, després d’haver creuat la Riera de la 

Torre, en el PK 3+000. 
• Habitatges situats a l’oest del Bosc d’en Garretger, al marge dret del traçat, en el PK 

4+500. 
• Habitatges situats al marge dret de la traça a l’alçada del PK 5+450. 
• Habitatges situats al marge dret del traçat en el PK 6+000. 
• Habitatges situats a l’est de la traça a l’alçada del PK 6+300. 
• Habitatges situats propers a la Riera d’en Xuclà, a l’est del traçat en el PK 13+900. 
• Habitatges de Sarrià de Dalt situades al marge esquerre del traçat en el PK 14+500. 
• Habitatges de Montagut situats a l’est del traçat entre els PK 16+200 i PK 16+400. 
• Habitatges situats al marge esquerre de la traça a l’alçada del PK 16+700. 
 
El mateix E.I. ja planteja la necessitat de, un cop la línia ja estigui construïda, realitzar 
un estudi més aprofundit in situ i establir un seguit de mesures correctores, bàsicament 
pantalles acústiques que actuen sobre el medi transmissor. 
 
Finalment, la zona que es veurà més afectada per la construcció de la nova línia, en 
aquest cas positivament, serà aquella on ara es pateixen emissions acústiques produïdes 
pel ferrocarril convencional i que amb el soterrament de les dues línies hi 
desapareixeran. 
 
El fet de considerar que una línia soterrada no genera cap tipus de contaminació acústica 
fa que l’avaluació d’aquest última zona sigui senzilla. El soterrament del ferrocarril a 
Girona provocarà la desaparició de les alteracions acústiques a partir del punt on el 
carrer Alacant es fa paral·lel al corredor del tren fins el barri de Pont Major on acaba el 
túnel del ferrocarril convencional.  
 
D’aquesta manera desapareixen totalment les afeccions a tot el centre de la ciutat, 
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especialment en els carrers Tomàs Mieres i Bonastruc Ça Porta, que es poden visualitzar 
al mapa [33] i al barri de Pedret, al de Pont Major es veuen reduïdes degut a 
l’allunyament del traçat i a que una part va soterrada. L’única zona on les afeccions, 
doncs, no disminuiran està situada al sud del carrer Alacant i en zona industrial. 
 
COPALTAV 
 
L’alternativa de COPALTAV no provocarà cap variació important en els nivells 
acústics a la ciutat de Girona ja que no preveu canvis en el traçat ni en la velocitat de 
pas en aquest tram.  
 
Però per una banda, hi poden haver petits increments dels nivells sonors degut a 
l’augment en el nombre de circulacions i per l’altra se’n preveuen lleugeres 
disminucions degudes a la millora de la geometria que provocarà la substitució de les 
vies i del material rodant. 
 
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
Del que hem vist fins ara d’efectes acústics, se’n poden extreure dues conclusions amb 
el que es pot comparar d’una manera clara ambdues alternatives, amb diferències clares 
degut als diferents traçats que tenen cada una:  
 
• A la ciutat de Girona, el TAV provoca la desaparició de la contaminació acústica 

provocada pel ferrocarril convencional mentre que COPALTAV la manté i fins i tot 
la fa incrementar degut a l’augment de circulacions previstes. 

• A Sarrià de Ter, en canvi, el TAV hi discorre a cel obert provocant afeccions a 
diversos grups d’habitatges situats propers a la nova línia mentre que COPALTAV 
no hi genera cap tipus d’afectació. 
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Expropiacions 
 

Receptor Indirecte 
Tipus Urbanístic i Territorial 

Període Construcció 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La creació de grans infraestructures, com autopistes, aeroports o línies de ferrocarril, 
genera una necessitat de terreny molt important. Per poder realitzar l'obra, 
l'administració procedeix a l'expropiació del terrenys necessaris per a la seva 
construcció compensant als afectats amb una indemnització. 
 
La incidència de les expropiacions s’agreuja si el terreny on es situarà la nova 
infraestructura està edificat, ja que el seu ús sol ser més intensiu, com habitatges o 
indústries, i el seu valor econòmic és més elevat.  En aquests casos l'expropiació no 
s'hauria de reduir a una indemnització, sinó que hauria d'anar acompanyada de mesures 
compensatòries que també valorin altres despeses que no hi estan incloses com el 
trasllat, la nova instal·lació i en el cas d'indústries la pèrdua de beneficis i clients 
motivada pel canvi de localització. 
 
TAV 
 
Tot i que la Generalitat havia fet una reserva de sòl per a permetre el pas de l'alta 
velocitat, el canvi de traçat en alguns punts, com Girona, provocarà a part de les 
expropiacions ja previstes de sòl agrícola i forestal, la necessitat d'expropiar algunes 
edificacions. 
 
La superfície a expropiar per al pas del TAV ve definida per una amplada que es descriu 
a continuació i que es perllonga per tota la línia: 
 
• Plataforma a cel obert: S’haurà d’expropiar una franja d’un ample de 30 metres dels 

quals 14 corresponen a la plataforma i la resta són les franges laterals de domini. 
• Túnels: En aquest cas només s’expropiaran els primers 50 metres corresponents als 

broquets i que es consideren com trams normals a cel obert. 
• Viaductes: S’estima una amplada mitja de 30 m sobre la projecció vertical de l’obra 

sobre el terreny. 
 
La valoració que fa l’Estudi Informatiu dels diversos terrenys que s’han d’expropiar, a 
efectes d’indemnitzacions, es limita a dividir-los en quatre tipus de sòl als quals els 
dóna un valor del metre quadrat per a cada un d’ells. Els quatre tipus són: 
 
Taula 17. Expropiacions del TAV en el tram Vilobí d'Onyar – Sant Julià de Ramis 

Tipus de sòl Preu (€/m2) Superfície (m2) Cost (€) 
Regadiu 3 9.760 29.280 

Secà 1,35 0 0 
Forestal 2,60 39.560 102.856 

Urbà 30,05 5.520 165.876 
Font: Estudi Informatiu [9]. 
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Entre els PK 8+900 i 9+220, cal a més expropiar diverses naus industrials per a 
permetre la construcció del desviament necessari per a no haver d'interrompre 
l'explotació de la línia convencional durant les obres. Concretament, s'han d'expropiar 
diverses naus de les empreses Perfums Bachs S.A., Gerió Configirona S.A., Taller 
mecànic Julià i Bombes SEBHSA, totes situades al carrer Alacant. 
 

 
Fig. 24. Tram on es realitzaran les expropiacions, El Punt. 

 
Per compensar l'enderrocament d'aquestes naus, l'Estudi Informatiu preveu 
indemnitzacions de 240 €/m2. Les naus tenen una superfície total de 10.450 m2, això 
suposa que el cost de les indemnitzacions ascendeix a  2.508.000 €. A part es considera 
una indemnització genèrica pels altres béns que no siguin edificacions d'un 5% del total 
de l'expropiació. D'aquesta manera, el cost total de les expropiacions, sòl, naus i altres 
indemnitzacions, és de 2.862.712 €. 
  
La valoració del terrenys a expropiar va provocar la indignació de molts afectats, 
especialment dels que tenen indústries plenament consolidades en els terrenys que s’han 
d’expropiar, ja que la valoració, feta per l’E.I., en molts casos queda per sota del preu de 
mercat i no té en compte activitats industrials que s’hi desenvolupen. Molts dels afectats 
ja van presentar al·legacions a l’Estudi Informatiu per rebatre aquest punt; les indústries 
afectades del carrer Alacant  proposaven el desplaçament de la línia cap a l'est per a no 
haver d'enderrocar les naus i en cas que no es pogués fer, es realitzés una nova valoració 
a preu de mercat i tenint en compte la pèrdua de productivitat associada al trasllat de 
l'empresa a una altra localització. 
 
En conclusió, les expropiacions generades pel nou traçat de l'alta velocitat tenen com a 
principal efecte la pèrdua de sòl agrícola i sòl industrial plenament consolidat al qual 
s'ha d'associar diversos efectes: 
 
• Pèrdua de producció agrícola degut a la destrucció d'aquest tipus de sòl. 
• Pèrdua de productivitat agrícola deguda a la partició de explotacions i a l'efecte 

barrera sobre els camins rurals. 
• Pèrdua de producció i productivitat causada pel trasllat obligatori de les empreses 

afectades per l'expropiació de sòl industrial. 
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COPALTAV 
 
Tot i que estan previstes expropiacions en alguns punts del traçat, aquestes no es 
produiran a l’AMG ja que el manteniment del traçat actual de la línia fa que no s'hagi de 
realitzar cap tipus d'expropiació en la mateixa. 
 
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
Les diferències en aquest punt entre les dues alternatives són clares, ja que mentre que 
la millora de la línia convencional no produeix cap tipus d'efecte degut a les 
expropiacions, el TAV, en canvi, causa efectes difícilment assumibles en casos com el 
de les indústries afectades del carrer Alacant. 
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Alliberament de sòl 
 

Receptor Indirecte 
Tipus Urbanístic i Territorial 

Període Desaparició 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El soterrament d’una línia, actuació que en trama urbana no és inusual, té associat el 
retorn a la ciutat de la superfície que fins llavors ocupava el sistema ferroviari. En el cas 
de Girona les àrees que són susceptibles de ser alliberades si la línia actual al seu pas 
per la ciutat són principalment les ocupades pel propi sistema ferroviari, les situades 
sota el viaducte, i àrees annexes associades a la línia i que degut a la proximitat a 
aquesta no tenen cap funció. 
 
Si concretem més, ens trobem que al tram sud, des de l’estació de mercaderies al carrer 
Martí i Sureda, el ferrocarril transcorre entre naus industrials totalment encaixat i en 
aquells trams en que hi ha àrees confrontants sense una funció específica el PGOU hi ha 
descrit Unitats d’Actuació per resoldre-les. Fins al carrer Cassià Costal, la línia 
transcorre en terraplè i no presenta ocupació d’àrees annexes. 
 
Entre el carrer Cassià Costal i Pedret, tram on s’inclou l’estació, el traçat discorre en 
viaducte sota el qual el principal ús del sòl és l’aparcament de vehicles i el pas de vies 
transversal que connecten la trama urbana. No obstant, la integració d’aquests espais és 
diversa ja que en trams com el proper al riu Onyar, els baixos del viaducte estan 
totalment urbanitzats i integrats amb l’entorn, hi ha altres espais com el inclòs entre el 
Passeig d’Olot i el carrer Cassià Costal o tot el carrer Tomàs Mieres, que presenten un 
estat d’abandonament important que es transmet les zones properes i que es poden 
definir com a àrees degradades, àrees que s'associen a conceptes com inseguretat, 
sobretot en àrea urbana, o brutícia i el trànsit de peatons és menor al que li 
correspondria ja que aquests eviten passar per aquest tipus d'àrees. 
 
Al carrer Tomàs Mieres, però, el PGOU de Girona [34] hi té previstes tres unitats 
d’actuació, amb una superfície total de 3110 m2, que tenen com a objectius la ordenació 
dels diversos solars, la urbanització de la part est del carrer i la construcció d’un porxo 
de doble alçada per a ús públic que connecti el carrer Sèquia amb el carrer Bernat 
Boades. En principi, aquestes actuacions han de servir per reduir l’estat 
d’abandonament i degradació tan gran que presenta el carrer Tomàs Mieres i recuperar-
lo per a més usos urbans que el d’aparcament de vehicles. 
 
Finalment, en el tram que discorre pels barris de Pedret i Pont Major, l’ocupació del sòl 
és totalment pel sistema ferroviari que roman encaixat entre els habitatges a l’oest i els 
penya-segats de la muntanya de Montjuïc a l’est. 
 
TAV 
 
El soterrament de les dues línies que preveu l’E.I. tindrà repercussions molt importants 
en aquest aspecte ja que substitueix el pas actual de la línia convencional entre el carrer 
Alacant i el barri de Pont Major per un túnel. 
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Les plusvàlues generades per l'alliberament de sòl, els propietaris dels quals són 
majoritàriament RENFE i l’Ajuntament, serviran per finançar les obres, enderrocar el 
viaducte, del qual se n’encarregarà el Ministeri de Foment, i urbanitzar les zones 
alliberades, competència de l’Ajuntament. 
 
El PGOU descriu d’una forma general en el Pla de Millora Urbana Sistema Ferroviari 
[34] els objectius per resoldre l’arribada de l’alta velocitat i el soterrament de la línia 
convencional: 
 
• Definir els nous elements viaris que facilitin la mobilitat ciutadana. 
• Augmentar la permeabilitat entre teixits confrontants. 
• Connectar la xarxa viària. 
• Creació de nous espais lliures que millorin la qualitat urbana de l’entorn. 
• Crear nous aparcaments en superfície o soterrats. 
• Considerar tot el traçat alliberat com un eix ciutadà, una nova estructura urbana. 
 
Els objectius són molt generals degut a que l’E.I. va aparèixer en una fase intermèdia de 
l’elaboració del PGOU, per concretar-los es farà un Pla Especial que ho solventi.  
 
Segons Camil Cofan, del qual s’inclou de forma resumida a l’annex IX una entrevista, 
la resolució de les àrees alliberades està previst que es faci mitjançant un concurs dels 
diversos trams.  
 

La idea de l’Ajuntament és que en el tram de Pedret 
es faci un passeig, mantenint el tram de viaducte 
situat entre la Plaça del Jutjats i Pedret. Al tram sud, 
entre el carrer Alacant i l’estació s’intentarà 
millorar la permeabilitat transversal en una zona on 
la trama urbana segueix massa la component 
longitudinal de la via. Per al tram dels carrers 
Bonastruc Ça Porta i Tomàs Mieres s’està 
plantejant de fer un vial d’accés que sigui 
continuació del carrer Rafel Masó que es possible 
que es desplaci a la dreta per incrementar l’àrea del 
Parc Central. 
 
Per altra banda, l’Ajuntament no està gens d’acord 
amb el disseny de l’E.I. referent a la zona de 
l’estació ja que aquest fins i tot conté errors. S’està 
pensant en adoptar una solució alternativa que doni 
una millor solució al problema que es presenta. Es 
realitzarà un concurs per reordenar aquesta zona, 
dins del qual segurament es potenciarà la creació 
d’equipaments privats. 

Fig. 25. El viaducte. 
 
Per al que respecta a l’estació de mercaderies, des de l’Ajuntament s’aposta clarament 
pel trasllat de l’estació fora de la ciutat, ja que en els últims anys Girona s’ha 
desenvolupat d’una forma important pel sud, i en el seu disseny no tenen cabuda 
activitats amb un marcat caràcter industrial dins de la trama urbana.  
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Els usos previstos són bàsicament dotacions i serveis, intentant potenciar la creació 
d’equipaments privats. L’afectació de la nova línia d’alta velocitat a l’estació de 
mercaderies, provocant una pèrdua de capacitat, és una ajuda suplementària per als 
objectius de l’Ajuntament en aquesta zona. 
 

 
Fig. 26. Espais degradats associats al ferrocarril. 

 
Així doncs, el nou pas del ferrocarril per la ciutat alliberarà unes 9 hectàrees o el que és 
el mateix, una franja de 15 metres durant 6 km. Tota aquesta superfície és actualment 
per a usos ferroviaris i, aparcaments en el tram en que hi ha el viaducte. Un altre efecte 
gens menyspreable és la desaparició de les àrees degradades associades al ferrocarril, 
les principals que desapareixeran són la del carrer Tomàs Mieres i la situada entre el 
carrer Cassià Costal i el Passeig d’Olot. 
 
COPALTAV 
 
En el redisseny de la línia de ferrocarril convencional fet per COPALTAV no es preveu 
l’alliberament de sòl ni variacions en els seus usos a l’AMG, ja que en aquest tram el 
traçat no té cap tipus de variació. 
 
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
En aquest aspecte és on hi ha una de les diferències més visibles entre les dues 
solucions, ja que la millora de les prestacions de la línia convencional no varia la 
situació actual, en canvi, l’alta velocitat soterra tot el sistema ferroviari de la ciutat amb 
el conseqüent alliberament de sòl d’unes 9 hectàrees per a ús de la ciutat, la supressió de 
les àrees degradades i el canvi d’usos dels baixos del viaducte per uns altres de més 
qualitat com seria zones verdes o vials. En definitiva, el TAV provoca un impacte molt 
sever i positiu, mentre que COPALTAV presenta un impacte nul. 
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Accessibilitat a l’estació 
 

Receptor Indirecte 
Tipus Transport 

Període Funcionament 
 
DESCRIPCIÓ 
 
L’objectiu a l’hora de construir o millorar infraestructures del transport és maximitzar el 
nombre de beneficiats i reduir els desequilibris entre les diferents regions. Per poder 
mesurar el benefici generat per una infraestructura es poden utilitzar els indicadors 
d’accessibilitat definits en l’annex VI. 
 
TAV 
 
L’Estudi Informatiu que contempla l’entrada de l’alta velocitat a la ciutat, preveu una 
reestructuració molt important de l’estació i la seva àrea. Els principals canvis previstos 
són: 
 
• Les línies ferroviàries van soterrades i estan connectades. 
• L’edifici de l’estació serà comú per als serveis d’autobusos i de ferrocarril, 

facilitant-ne la intermodalitat. 
• Desapareixen tres aparcaments de l’àrea, per a crear una gran zona verda i ampliar 

l’edifici de l’estació. 
• Els accessos amb vehicle privat canvien. Es perd la connexió entre els carrers Bailén 

i Pierre Vilar. 
 
A la reestructuració anterior, cal afegir-hi l’increment de trànsit que es produirà associat 
a la nova línia i les majors dificultats a l’hora de trobar aparcament per al vehicle privat. 
 
Tots aquests canvis produiran serioses dificultats a l’hora d’accedir a l’estació amb 
cotxe ja que hi haurà més trànsit, menors accessos i un nombre d’aparcaments inferior a 
l’actual. Tanmateix en els altres modes de transport, ferrocarril convencional, autobús i 
a peu, la nova estació en facilitarà la interconnexió, ja que un dels objectius a l’hora de 
construir la nova estació és reduir la distància dels transbordaments entre modes. 
 
No obstant, l’Ajuntament no està d’acord amb el planejament de l’E.I. per a l’àrea de 
l’estació i està estudiant diverses opcions alternatives. De fet l’E.I. presenta alguns 
errors en la definició de les edificacions actuals. 
  
COPALTAV 
 
L’accessibilitat a l’estació no variarà gaire amb la millora de les prestacions a la línia. 
De fet no es preveu cap tipus de canvi o millora en l’accés amb els diversos modes. Els 
únics canvis destacables seran, per un cantó l’augment de trànsit que es produirà 
associat als nous serveis de ferrocarril i que incrementaran el cost d’accés a l’estació, 
principalment amb vehicle privat i les noves dificultats a l’hora de trobar aparcament, 
degut a la major demanda d’aquest. 
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AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
A continuació es descriu, comparativament, l’accés en els diversos modes per a les dues 
solucions estudiades: 
 
• Si s’accedeix a peu, les dues solucions presenten prestacions semblants a l’actual. 

En el cas del TAV, la peatonalització de la zona mitjançant una transformació 
d’aparcament a zona verda en facilitarà l’accés. 

• Referent a l’autobús, el TAV presenta majors facilitats per a la interconnexió al 
erigir un edifici comú per a l’estació de ferrocarril i d’autobusos. Tanmateix, la 
diferència entre ambdues alternatives és mínima. 

• En l’accés amb ferrocarril convencional, la diferència en els models ferroviaris que 
presenten les dues alternatives fa que no es puguin comparar ja que mentre que per 
al TAV, el ferrocarril és un mitjà per a accedir a l’alta velocitat, per a COPALTAV 
aquest és el propi mitjà al qual es vol accedir. 

• Per al vehicle privat s’observen els canvis més importants. Per un cantó, els 
increments de trànsit i de demanda d’aparcament dificultaran l’accés a l’estació per 
a les dues alternatives, tanmateix els majors problemes d’aquest tipus seran per al 
TAV; per l’altra l’arribada de l’alta velocitat presenta impedàncies complementàries 
al tallar alguns accessos de l’àrea. 
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Trànsit en els accessos 
 

Receptor Indirecte 
Tipus Transport 

Període Funcionament 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Com ja s’ha dit en punts anteriors, l’augment de la demanda generat per les millores en 
el ferrocarril fa preveure increments en l’ús del vehicle privat per accedir a l’estació. 
Aquest fet pot comportar que els vials que donen un accés directe a l’estació des de fora 
de la ciutat pateixin forts augments de trànsit. 
 
Per poder analitzar la situació actual en els accessos, a continuació es detallen les dades, 
del 2002, que té l’Ajuntament de Girona sobre les principals vies de la ciutat extretes a 
partir de la seva xarxa d’espires, aparells de mesura del trànsit i que donen intensitats 
mitjanes diàries (IMD) i intensitats mitjanes en hora punta (IMDhp). A part es dóna el 
nombre de carrils de la via per sentit (Nc): 
 

Taula 18. Intensitats de trànsit en els principals accessos a l’estació 
Localització Sentit IMD IMDhp Nc 
C/ Barcelona  Girona 10.122 812 2 
C/ Barcelona Barcelona Sense Dades Sense Dades 2 

Passeig d’Olot Girona 5.656 986 2 
Passeig d’Olot Salt 6.895 1082 2 
Plaça d’Europa Origen P. Central 9.900 853 2 
Plaça d’Europa Parc Central 12.630 882 2 

C/ Oviedo Girona 3.637 510 2 
C/ Santa Eugènia Salt 6.807 617 2 
C/ Rafael Masó Devesa Sense dades Sense Dades 1 
C/ Rafael Masó Plaça Europa Sense dades Sense Dades 1 

Font: Ajuntament de Girona. 
 
L’elevat preu de les espires, que utilitza l’Ajuntament, fa que el seu ús es limiti als 
principals eixos de la ciutat, quedant carrers com el de Rafael Masó sense dades exactes 
de trànsit. De totes maneres les dades que falten es poden aproximar a partir de dades 
complementaries i les diverses fonts consultades: 
 
• Carretera Barcelona direcció Sud: La IMD en aquest sentit és semblant a la de l’altra 

sentit tot i que presenta una IMDhp sensiblement inferior. 
• El carrer Rafael Masó a partir de les dades de la Plaça d’Europa i d’altres fonts, es 

dedueix que està totalment congestionat en hora punta. Un dels factors que provoca 
l’elevat ús que es fa d’aquesta via, és que permet travessar Girona de Sud a Nord, 
pràcticament, sense semàfors. En hores de baixa intensitat de trànsit és una de les 
rutes més ràpides.    

 
La regulació semafòrica s’utilitza a excepció del Carrer Rafael Masó i el Carrer Oviedo 
en totes les altres vies, reduint-ne la capacitat. A més, cal apuntar que també es 
preveuen augments sostinguts en totes les vies deguts a l’augment general de la 
mobilitat. 
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Cal recordar, com s’ha dit en punts anteriors, que l’accés amb vehicle privat a l’estació 
està molt relacionat amb la capacitat d’aparcament dels seus voltants, ja que la presència 
d’aparcament millora la voluntat d’accedir amb vehicle privat a l’estació. 
 
A mode de conclusió és previsible que un augment del viatges amb vehicle privat amb 
origen o destí l’estació provoqui el col·lapse total de la zona, i per tant de la principal 
entrada pel sud de la ciutat. 
 
TAV 
 
Una bona accessibilitat en cotxe a l’estació és important per a estimular l’ús de l’alta 
velocitat, ja que es perfila com un mode complementari adequat degut a que té nivells 
semblants de qualitat, velocitat i confort. De fet, i degut a diversos factors que es 
comentaran a continuació, es preveu que els nous usuaris de l’alta velocitat utilitzin el 
vehicle privat en un percentatge superior al actual: 
 
• L’arribada de l’alta velocitat suposarà un increment en el nombre d’usuaris del 

ferrocarril del 65%. 
• El radi d’influència de l’estació augmenta amb àrees mal servides pel transport 

públic. 
• El nou usuari de l’alta velocitat, amb un poder adquisitiu més elevat, està més lligat 

al vehicle privat. 
 
Per altra banda, l’Estudi Informatiu del TAV a Girona preveu importants canvis 
referents als accessos a l’estació,  entre els que es destaca la desaparició de la connexió 
entre els carrers Bailén i Pierre Vilar. 
 
La combinació dels elements anteriors, increment del trànsit rodat amb origen – destí 
l’estació i els canvis en els seus accessos fan preveure que l’àrea de l’estació pateixi 
amb l’arribada de l’alta velocitat problemes de congestió greus. A priori, es preveu que 
els vials més afectats siguin la carretera Barcelona i el carrer Rafel Masó, 
presumiblement i com a conseqüència de l’anterior, l’entrada sud de la ciutat també se’n 
ressentirà. 
 
Tanmateix, la contraposició de l’ajuntament en aquest tema que troba la solució 
proposada per Foment com desencertada, pot generar solucions alternatives amb una 
millor resolució del problema que es presenta a l’estació. 
  
COPALTAV 
 
Seguint l’esquema anterior, amb les noves prestacions de la línia de ferrocarril 
convencional, també s’esperen augments en el nombre de vehicles privats que voldran 
accedir a l’estació ja que: 
 
• S’ha predit un increment del 36% en el nombre d’usuaris. 
• El radi d’influència de l’estació augmenta, tot i que de manera inferior a la de la 

solució anterior. 
• A priori, no es pot associar d’una forma tant directa el nou usuari amb l’ús del 

vehicle privat. 
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Pel que fa referència als accessos a l’estació, es mantenen els actuals sense cap tipus de 
canvi ni de tipus constructiu, ni funcional. 
 
Així doncs, la previsió és que hi hagi un augment moderat del trànsit en els accessos a 
l’estació, principalment a la carretera Barcelona i al carrer Rafael Masó, i que 
congestioni una mica més tota l’àrea considerada. 
 
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
De forma general, i també intuïtiva, es pot concloure que els increments d’usuaris 
porten associats un augment del trànsit en els accessos a l’estació. La seva magnitud 
dependrà de diversos factors, ja comentats, en que el principalment és el nombre 
d’usuaris. 
 
Les dues solucions estudiades generaran nous trànsits en l’àrea de l’estació tot i que de 
manera sensiblement diferent. L’alta velocitat suposarà increments molt importants de 
trànsit, només frenats per la pròpia congestió que generin o per alguna mesura 
correctora establerta des dels diferents agents participants. La solució COPALTAV, 
també, crearà més viatges amb origen – destí l’estació que els que hi ha actualment però 
no seran superiors als provocats per l’entrada en servei del TAV. 
 
A mode de conclusió, la línia d’alta velocitat generarà augments molt importants de 
trànsit en els accessos a l’estació, segurament propers al doble dels creats per 
l’alternativa. No obstant, caldrà esperar a la solució adoptada per l’Ajuntament en els 
accessos a l’estació per poder establir quin grau de congestió generarà el TAV. 
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Aparcament 
 

Receptor Directe 
Tipus Transport 

Període Funcionament 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Per poder donar facilitat d'accés amb vehicle privat a una estació de caràcter intermodal 
cal, a part de tenir uns bons accessos, una capacitat d'aparcament adequada que es 
combini amb l'accés amb transport públic. 
 
Actualment a l'entorn de l’estació existeixen quatre aparcaments:  
 
• Un en superfície a la plaça Espanya que és gratuït i té una capacitat per a 100 

vehicles. Accés des de la carretera Barcelona i el carrer Lorenzana. 
• Sota el viaducte a l’extrem sud de l’estació, també superficial, amb 265 places de 

pagament. Si pot accedir des dels carrers Pierre Vilar i Rafael Masó. 
• A l’extrem nord de l’estació sota el viaducte amb una capacitat de 56 places. 

L’accés es fa des del carrer Ferran Soldevila 
• A 150 metres hi ha un aparcament subterrani de dues plantes, anomenat Central 

Marquina, amb 345 places. S’hi accedeix pels carrers Rafael Masó i Santa Eugènia. 
És de pagament. 

 
Dels aparcaments anteriors, el de la Plaça Espanya està totalment saturat, mentre que els 
altres tres adjacents a l'estació presenten una ocupació elevada en dies laborables mentre 
que en cap de setmana aquesta es mitjana o reduïda. 
 
No obstant, l’Eixample de Girona té un gran dèficit de places de pàrquing. Per suplir-lo 
l’Ajuntament té previst la construcció de nous aparcaments, dels quals propers a 
l’estació hi ha el de les places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana amb 200 places però 
situat, ja, més lluny de l’estació, a  i que s’explotarà mitjançant concessió. 
 
TAV 
 
El principal problema que acompanya l’alta velocitat és, que la construcció de la nova 
estació de Girona produirà la destrucció de l’aparcament de la Plaça Espanya i els 
adjacents al sud i el nord de l’estació. En total es perdran 421 places i només quedaran 
les 345 del pàrquing Central Marquina. 
 
L’estació de Girona es desplaçarà al sud-est respecte l’emplaçament actual i també està 
projectat que els dos pàrquings adjacents a l’estació i la plaça Espanya es transformin en 
zona verda. 
 
A la pèrdua de places d’aparcament, se li haurà d’afegir, a més, que l’augment d’usuaris 
provocarà un increment de la seva demanda. Les variacions en la demanda, no vindran 
només per l’entrada en servei de l’alta velocitat, sinó que la millora que s’espera en els 
altres modes de transport, per crear un gran centre intermodal, també en generarà 
augments. 
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Quantificar la necessitat futura d’aparcament es complex ja que aquesta respon a 
múltiples factors. De totes maneres a continuació es realitzarà una hipòtesis de demanda 
a partir d’un model senzill ja que el fet de introduir-hi més factors sol estar acompanyat 
de més error. Les hipòtesis que es realitzaran, que simplifiquen molt i per tant poden no 
reflexar amb fidelitat la demanda futura, són simplement per tenir una idea de l’ordre de 
magnitud: 
 
• Actualment el 50% de les places d’aparcament ocupades estan relacionades amb 

l’ús del ferrocarril. 
• Els increments en la demanda de pàrquing, degudes a la nova línia, són doblement 

proporcionals als augments en el nombre d’usuaris del TAV, ja que, com s’ha 
comprovat a Ciudad Real, el perfil del nous usuaris és, en general, de poder 
adquisitiu alt, més associat al vehicle privat, i la nova àrea d’influència de l’estació 
incorpora zones amb un transport públic molt més limitat i per tant des d’on és 
necessari l’ús del vehicle privat per accedir al ferrocarril. 

• Es pot considerar un increment del 10% de la resta d’aparcaments associats a altres 
motius. 

 
Amb les hipòtesis anteriors es pot realitzar la taula següent: 
 

Taula 19. Hipòtesis de demanda d’aparcament proper a l’estació pel TAV 
Situació Usuaris del ferrocarril Demanda d’aparcament 
Actualitat 3.076.400 450 – 500 

Entrada del TAV 5.077.500 990 – 1100 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Amb les dades anteriors queda clar que hi haurà una falta de places d’aparcament molt 
acusada, ja que es preveu una demanda d’entre 990 i 1100 places d’aparcament, quan la 
capacitat serà de 345 places. Aquesta falta d’aparcament tindria uns efectes importants 
sobre el bon funcionament de l’estació com a centre intermodal 
 
Per intentar pal·liar aquest dèficit en un centre que està dissenyat com a intermodal, 
l’Ajuntament s’està plantejant la construcció d’una nova bossa d’aparcament a les 
proximitats de l’estació, però encara no està decidit ni l’emplaçament ni la seva 
capacitat. 
 
COPALTAV 
 
L’alternativa de COPALTAV no planteja cap tipus d’alteració en el nombre de places 
d’aparcament existents actualment, que com s’ha dit, és de 766 tot i que es preveu que 
l’augment d’usuaris n’incrementi la demanda. 
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Per poder valorar la necessitat futura d’aparcament s’ha seguit el mateix model que en 
el cas de l’alta velocitat. Les hipòtesis que es realitzaran són: 
 
• Actualment el 50% de les places d’aparcament ocupades estan relacionades amb 

l’ús del ferrocarril. 
• Els increments en la demanda de pàrquing, degudes a la nova línia, són 

proporcionals en 1,5 als augments en el nombre d’usuaris del ferrocarril per 
minimitzar el factor que representa que el perfil del nous usuaris és de poder 
adquisitiu alt, al ser el preu del bitllet més barat que el d’alta velocitat. No obstant, 
considera que la nova àrea d’influència de l’estació incorpora zones amb un 
transport públic molt més limitat i per tant des d’on és necessari l’ús del vehicle 
privat per accedir al ferrocarril. 

• Es pot considerar un increment del 10% de la resta d’aparcaments associats a altres 
motius. 

 
Amb les hipòtesis anteriors es pot realitzar la taula següent: 
 

Taula 20. Prognosis de demanda d’aparcament a l’estació pel COPALTAV 
Situació Usuaris del ferrocarril Demanda d’aparcament 
Actualitat 3.076.400 450 – 500 

Entrada del TAV 4.214.000 710 – 790 
Font: Elaboració pròpia. 
 
L’increment d’usuaris és prou important com per saturar totalment els aparcaments 
existents. Tanmateix, en funció de quin model de mobilitat es vulgui, es podria construir 
nous aparcaments, com per exemple sota la plaça Espanya, o mantenir els actuals 
potenciant altres actuacions com la promoció d’altres modes de transport. Si no es fa, la 
falta d’aparcament pot afectar el bon funcionament de l’estació com a centre 
intermodal. 
 
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
En ambdós casos, la construcció de nous aparcaments a l'àrea de l'estació, i per tant 
propers al centre no és del tot positiva per  a la ciutat, ja que, de fet, els nous pàrquings 
tenen com a objectiu absorbir la demanda generada pels nous serveis ferroviaris, 
bàsicament de vehicles procedents de fora de la ciutat de Girona que entren a la ciutat 
per agafar el tren. Comparativament, en el cas del TAV aquest efecte negatiu seria 
major degut a la més gran demanda prevista i a la destrucció de gran part dels 
aparcaments actuals. 
 
D'aquesta manera l'àrea de l'estació es pot transformar en un gran aparcament 
dissuassori que comporti problemes per aparcar als usuaris del vehicle privat que es 
vulguin desplaçar al centre de Girona. 
 
No obstant, l'alta velocitat, tot i necessitar un nombre més gran de places pàrquing, si tal 
com proposa l’ajuntament, aquestes es construeixen els nivells situats entre les andanes 
i el vestíbul de l’estació el seu cost serà molt inferior al de fer l'estació i els aparcaments 
per separat i a més hi hauria una connexió directa entre ambdues. 
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Emissió de residus  
 

Receptor Indirecte 
Tipus Ambiental 

Període Funcionament 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Amb la millora o creació d’un mode de transport, s’espera una disminució important 
d’usuaris en els altres modes degut al que s’anomena trànsit transferit que es el que 
canvia el mode de transport. En concret s’espera que l’ús del vehicle privat disminueixi 
en aquelles relacions en que la nova infraestructura millora molt les prestacions. 
 
La variació del nombre de viatges amb vehicle privat està directament lligat als nivells 
de contaminació. Per tant la transferència cap a un altre mode de transport de part dels 
usuaris del vehicle privat comportarà una disminució dels nivells de contaminació. A 
l’annex VI s’explica quins són els principals agents generadors de contaminació. 
 
Per altra banda, la necessitat d’energia del ferrocarril pot generar residus si aquesta 
prové de fonts no renovables com centrals tèrmiques, que principalment utilitzen 
petroli, o nuclears. 
 
Cal anotar que s’ha considerat aquest impacte com a local degut a, i com es comentarà a 
continuació, la seva incidència serà només sobre l’àrea de l’estació i els seus accessos. 
 
TAV 
 
En els corredors paral·lels a la nova línia, les petites reduccions de trànsit que s’han 
calculat no generen variacions apreciables dels nivells de contaminació. Per altra banda, 
l’increment de la congestió que hi haurà en els accessos a l’estació generarà un 
agreujament dels nivells de contaminació a tota la zona i per tant un empitjorament de la 
qualitat de vida i ambiental. 
 
Finalment, el TAV té una gran necessitat d’energia degut a la seva elevada velocitat ja 
que la potencia consumida augmenta en funció del cub de l’increment de velocitat. És 
remarcable que per a distàncies superiors als 1000 km, el consum d’energia per viatger i 
km del TAV és proper al de l’avió [13]. 
 

A priori, no sembla que aquest increment de potencia generi més residus, però al buscar 
l’origen d’aquesta energia, en països com Espanya i França, ens trobem que la 
producció d’energia elèctrica que és subministrada a l’alta velocitat prové entre altres de 
centrals tèrmiques i nuclears, grans generadores de residus, com la pol·lució 
atmosfèrica. Cal matisar però, que l’electrificació del TAV en monofàsic a 25.000 V i 
50 Hz redueix les pèrdues d’energia en la línia i la seva substitució té un preu més reduït 
que la de corrent continu.  
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COPALTAV 
 
De la mateixa manera, que en el cas de l'alta velocitat, la reducció de la contaminació 
produïda per la disminució de trànsit en els corredors alternatius a la línia de ferrocarril 
és percentualment inapreciable. 
 
Per altra banda, la potencia consumida dels combois ferroviaris serà superior deguda als 
importants increments de velocitat que es preveuen. No obstant, aquest efecte queda 
matisat per què bona part de les millores de la velocitat comercial venen generades per 
la millora de corbes que tenen com a major efecte la reducció de constants frenades i 
acceleracions i per tant de potencia consumida. 
 
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
Com ja s'ha comentat, la reducció en els nivells de contaminació produïts pels trànsits 
transferits és inapreciable per a les dues alternatives en els corredors paral·lels. En canvi 
en l'àrea de l'estació i en els seus accessos, els increments de trànsit que s'hi preveuen 
generaran uns nivells de contaminació superior als actuals. 
 
Tanmateix, en el consum d'energia del mateix ferrocarril existeixen, comparativament, 
certes diferències. De fet, el consum d’energia per viatger i km del TAV resulta superior 
al del ferrocarril convencional, oscil·lant entre 1’5  i 1’2 vegades superior segons el 
tipus de tren convencional i el grau d’ocupació [13]. Tanmateix la diferència  entre les 
dues solucions no serà tan gran degut a que els serveis de l'alternativa COPALTAV no 
es poden considerar com a convencionals, sinó de velocitat alta, amb majors consums 
d'energia. 
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Assentaments en edificis 
 

Receptor Indirecte 
Tipus Socioeconòmic 

Període Construcció 
 
DESCRIPCIÓ 
 
L’excavació subterrània introdueix en el terreny que travessa una alteració del seu estat 
tensional, la qual porta associada una generació de moviments en zones relativament 
pròximes per poder restablir l’equilibri tensional del sòl. Aquest fet, s’ha pogut 
comprovar, especialment en la construcció de túnels de metro i ferrocarril urbans on hi 
ha un especial interès per mesurar els moviments superficials generats per l’excavació. 
  
Els assentaments mesurats varien des dels pocs mil·límetres fins a uns quants 
decímetres. A l’hora, aquest fenomen s’estén a una distància de l’eix del túnel que pot 
arribar a 10 vegades l’eix del túnel. A grans trets, aquests desplaçaments tenen un 
caràcter radial cap el centre del túnel i poden afectar edificis pròxims si les seves 
magnituds són suficients per què, al experimentar-los les cimentacions, s’originin 
deformacions perilloses en les estructures [35]. A més dels assentaments, que són els 
moviments que més habitualment s’avaluen, s’han de considerar els moviments 
horitzontals, amb una influencia que sol ser molt més perjudicial. 
 
TAV 
 
La línia d’alta velocitat, en el seu tram gironí, és possible que presenti problemes 
d’assentaments degut a que gran part dels túnels discorren per trama urbana de 
característiques diverses i es tracta d’un dels aspectes més preocupants per a la població, 
sobretot pels veïns que es poden veure afectats. 
 
En el tram sud on la línia s’enfonsa fins arribar a l’estació, transcorre durant 750 metres 
a cel obert entre pantalles i 1.300 metres en túnel. En el traçat a cel obert no es preveuen 
problemes ja que les edificacions són a certa distància, però en canvi, un cop la línia 
passa a ser soterrada, existeixen edificacions industrials d’activitat comercial situades 
just sobre els extrems del futur túnel i que es poden veure afectades pels desplaçaments 
horitzontals del terreny durant la construcció de les pantalles. Els edificis que es poden 
veure afectats són els locals comercials de la banda est de la nova línia entre el PK 
8+800 i PK 9+350 i el centre comercial – hoteler situat entre els carrers Martí i Sureda i 
Lepant. En el tram de l’estació els edificis es situen a més distància, amb el que no 
s’han de produir asssentaments. 
 
A partir de l’estació, els túnels canvien de procediment constructiu i es realitzen amb 
escut de diàmetre 12,6 metres per sota zones amb diversos tipus d’urbanització. La línia 
d’alta velocitat, després de sortir de l’estació transcorre en túnel al llarg de 3.060 metres 
d’entre  travessant una geologia caracteritzada per estrats d’argiles, sorres arcòsiques i 
graves, i passa a pocs metres dels fonaments de Torre Girona, un dels edificis més alts 
de Girona. Segueix per sota el carrer Tomàs Mieres i el barri de Figuerola on els 
habitatges són de certa entitat, travessa la Devesa i arriba al barri de Fontajau on passa 
proper a un dels edificis més antics i més alts del barri. En aquest tram la línia va a 
profunditats superiors als 20 metres. 
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La línia d’ample ibèric amb un túnel de les mateixes característiques que l’anterior i 
amb una longitud total de 3.480 metres segurament serà la que plantejarà els problemes 
més importants d’assentaments, si aquests es produeixen, degut a les característiques 
geològiques que travessa i a les edificacions que pot afectar. En el tram urbà, el túnel 
està situat a més de 20 metres de profunditat i travessa les edificacions laterals de la 
plaça Poeta Marquina, l’illa de cases d’entre el carrer Sèquia i la plaça Marquès de 
Camps i l’edifici de la Cambra de Comerç. A partir d’aquest punt el traçat segueix la 
Gran Via, passa per sota l’edifici de Correus i arriba al Barri Vell. És en aquest punt, en 
el marge dret del riu Onyar on el risc d’afectar edificis és més alt ja que els edificis del 
barri són molt antics i per tant més fràgils i la geologia es complica ja que es tracta de 
calcàries molt karstificades que poden generar assentaments suplementaris.  
 

 
Fig. 27. Els túnels travessaran el centre de Girona. 

 
En aquest context i dins del Barri Vell, l’aspecte que desperta més preocupació és el pas 
de la línia per sota el campanar de Sant Feliu on, segons el geòleg Jordi Ferrer, s’han 
detectat cavitats kàrstiques que fan d’aquest punt, el més fràgil de tot el traçat. Per 
evitar-ho, la Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya ha demanat, en forma 
d’al·legació [36], que es desviï el túnel de la línia convencional per què no afecti el 
campanar de Sant Feliu, un dels símbols de la ciutat, emparant-se en el criteri de 
prudència i seguint el model barceloní on el nou túnel del TAV esquiva la Sagrada Família. 
 
 COPALTAV 
 
Al pas per Girona, la proposta de COPALTAV no té projectada cap tipus d’alteració en 
el subsòl, per tant no es preveu cap tipus d’assentament en edificis. 
 
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
Per poder fer una valoració de les repercussions que pot produir la construcció de la 
nova línia d’alta velocitat en matèria d’assentaments s’haurà d’esperar a la publicació 
d’algun estudi sobre el tema. Tot i aquesta falta d’informació sobre les repercussions 
reals que tindrà la construcció de dos túnels d’aquesta magnitud pel subsòl gironí, a 
priori ja es pot dir que el fet que diferencia les dues alternatives és el risc 
d’assentaments que acompanya la construcció de la línia d’alta velocitat davant la 
neutralitat de l’altra solució. 
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Vibracions 
 

Receptor Indirecte 
Tipus Qualitat de vida 

Període Funcionament 
 
DESCRIPCIÓ 
 
En el contacte roda – carril, a part del soroll, s’hi generen fortes vibracions que es 
transmeten per l’estructura, el sòl i els possibles edificis presents. Les vibracions poden 
ocasionar molèsties a les persones i produir danys en les edificacions pròximes a la 
línia. La magnitud de les molèsties i del risc de danys a edificis estan associats a la 
velocitat de vibració ja que aquests es produeixen per absorció de l’energia de vibració. 
 
Per a valorar la incidència de les vibracions en el seu entorn es van realitzar assajos en 
el TGV París – Lió [37], tant a l’aire lliure com en túnel, que han demostrat nivells 
inferiors de vibració del tren d’alta velocitat respecte els del ferrocarril convencional. 
En túnel, situació considerada la més desfavorable referent a les vibracions, el nivell 
vibratori d’un tren d’alta velocitat a 270 km/h és similar al d’un comboi convencional a 
160 km/h. 
 
TAV 
 
De les dues línies que es soterraran a Girona la que presenta unes característiques més 
desfavorables és la convencional ja que, i com s’ha dit anteriorment, presenta per a 
velocitats iguals pitjors nivells vibratoris. 
 
El fet que les línies es situïn en túnel fa que les emissions de les vibracions en el sòl es 
facin, per una banda en profunditat que generalment és desfavorable i per una altra a 
partir de la paret massissa que les filtra i per tant constitueix un element favorable. 
 
Dels assajos realitzat a 250 km/h a la línia París – Tolouse en el túnel Alouette al nord 
de Vierzon [37] s’ha comprovat que: 
 
• A 20,30 metres de l’eix del túnel no es supera el valor establert per la ISO 2631 per 

a zones crítiques, és a dir, hospitals. 
• A distàncies horitzontals en superfície superiors als 60 metres a partir de l’eix del 

túnel, l’efecte de les vibracions no és gaire sensible. 
• Per recobriments superiors als 10 o 15 metres, no existeix un risc potencial de 

molèsties vibratòries per a línies d’alta velocitat. 
 
D’aquestes experiències se’n extreu que a Girona la línia d’alta velocitat, a priori no ha 
de generar vibracions en el tram nord a partir de l’estació ja que el túnel es situa a 
profunditats superiors als 20 metres. Per a la línia convencional, en el tram executat amb 
tuneladora tampoc s’han d’esperar vibracions destacables ja que tot i que són superiors, 
per a velocitats iguals, a les de l’alta velocitat, el túnel també discorre a molta 
profunditat. 
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No obstant, en el tram en que les dues línies discorren paral·leles per túnel entre 
pantalles fins a l’estació, el traçat discorre molt proper a la superfície, ja que va perdent 
cota d’una forma progressiva, i és probable que hi generi vibracions. La part més 
desfavorable de totes és les proximitats a l’entrada al túnel, que es situa a l’alçada del 
carrer Alacant, ja que és on l’estructura del túnel i la del cobriment superficial són la 
mateixa i per tant és més fàcil que es transmetin les vibracions d’una forma directa a la 
superfície i a les edificacions properes, locals comercials de la banda oest de la carretera 
Barcelona. 
 
COPALTAV 
 
Actualment la línia convencional no genera vibracions perceptibles en les seves 
proximitats i les millores projectades, tampoc les augmentaran. 
 
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
Del que s’ha descrit fins ara, es pot dir que ambdues alternatives en el tram nord, a 
partir de l’estació tenen una incidència nul·la en aquest aspecte. En canvi difereixen 
respecte a l’entrada sud a la ciutat ja que mentre que COPALTAV no ha de generar cap 
vibració suplementària a les que es produeixen actualment, la línia d’alta velocitat en el 
tram que discorre en túnel entre pantalles pot produir-ne de destacables i sobre les que 
s’hauria de realitzar algun tipus d’estudi associat a l’elaboració del propi projecte. 
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Efectes sobre singularitats geomorfològiques 
 

Receptor Indirecte 
Tipus Ambiental 

Període Construcció 
 
DESCRIPCIÓ 
 
L’excavació del terreny deguda a la construcció d’infraestructures es pot topar amb la 
presència singularitats geomorfològiques, és a dir, punts del territori amb unes 
característiques especials ja siguin geològiques, arqueològiques o paleontològiques. 
Bàsicament cavernes, filons, restes arqueològiques o paleontològiques. 
 
En àrees amb una densitat d’infraestructures elevada la majoria de les singularitats estan 
inventariades i per tant en la construcció d’obres es pot preveure aquesta afectació. Però 
d’altres vegades durant la fase constructiva es troben jaciments com restes 
arqueològiques desconegudes, situació que sol comportar l’aturada de l’obra. 
 
En aquests segon cas cal un estudi, amb el que es pugui determinar la importància del 
jaciment i decidir el seu destí, ja sigui la seva destrucció, trasllat o conservació. 
 
TAV 
 
El pas de l’alta velocitat pel terme de Sarrià de Ter que està inclòs en l’estudi informatiu 
entre els municipis de Vilobí i Sant Julià de Ramis en pot ser un bon exemple. El traçat 
travessa, al seu pas sota la muntanya de Montagut, en el PK 16+000, una zona amb 
importants restes paleontològiques coneguda com a jaciment de Montagut. 
 
El jaciment de Montagut està considerat paleontològicament un dels jaciments més 
importants de Catalunya. A la resta de l’Estat les restes fòssils són escasses i es troben 
concentrades en diversos punts com Almeria i Navarra. La caracterització del jaciment 
ve donada per una gran concentració de decàpodes marins de l’eocè i és representatiu 
del tuteciè superior. Segons la tesis doctoral de Lluís Via [38], el jaciment conté una 
gran quantitat d’espècies diverses, en concret catorze, de les quals quatre són exclusives 
del jaciment de Montagut. 
 
La gran majoria de les restes trobades fins ara, procedeixen d’un nivell margós que 
aflora formant una banda continua que va del barri de Sarrià de Dalt fins el castell de 
Montagut i que s’estén per tota la zona de la muntanya de Montagut. D’entre aquestes 
cal destacar la troballa d’individus de les espècies Typilobus boscoi i Micromaia 
Batalleri, exclusives del sediment. 
 
COPALTAV 
 
L’alternativa proposada per COPALTAV no té cap tipus d’efecte sobre la 
geomorfologia, ja que no es produeix cap tipus d’excavació. 
 
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
La interacció del TAV amb el jaciment de Montagut podria ser un bon incentiu perquè 
es dediquin més recursos a l’estudi d’aquest jaciment, recursos que segons diversos 
arqueòlegs consultats són insuficients, de cara a extreure’n tota la informació necessària 
de manera que l’afectació de la nova línia tingui un caràcter més relatiu. 




