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1 - ANTECEDENTS 
 
L’anunci de l’arribada del tren d’alta velocitat (TAV) a Girona va generar, des de l’inici, 
expectatives de canvi i progrés ràpids que generarien un impacte econòmic global molt important 
a la ciutat. 
 
Segons el projecte del tram Vilobí d’Onyar-Sant Julià de Ramis, de 17,3 km, presentat l’octubre del 
2002, el TAV passaria per sota de la ciutat, paral·lel a la línia convencional de tren que també 
quedaria soterrada, tal com recollia la premsa entre marc i abril de 2001. 
 

    
            Titular del Diari de Girona, del 02/03/2001      Titular de El País, edició Catalunya, del 18/04/2001 
 
Això hauria estat un canvi total a la fesomia de Girona, simplement pel fet d'eliminar la filera de 
pilars que divideix la ciutat de nord a sud, els quals són el suport del viaducte actual que serveix 
de plataforma elevada pel traçat del tren convencional. 
 
Alhora, aquests canvis també representaven la remodelació total dels entorns de la plaça 
d’Espanya, plaça d’Europa i del Parc Central, així com d’altres carrers al voltant de l‘actual estació 
de RENFE, la qual cosa també es prenia com una millora significativa per a la ciutat. 
 
La realitat no ha estat aquesta. Els fets corroboren que els incompliments, retards i oblits d’Adif, 
respecte les obres, i de la pròpia ciutat de Girona, han estat molts i continuats, essent els 
ciutadans qui els han patit més. 
 
Per entendre tots els retards cal fer un resum general de tota la gestació: 
 

- Definició de la línia d’alta velocitat (LAV) Madrid–Saragossa–Barcelona-frontera francesa, 
que fou declarada prioritària a la reunió del Consell de Ministres del 9/12/1988. 

 

- En el Pla director d’infraestructures 2000-2007 la línia forma part de L’ESQUEMA 
DIRECTOR DE LA XARXA TRANSEUROPEA D’ALTA VELOCITAT, essent un dels 14 projectes 
prioritaris en matèria de transports aprovats a la CIMERA EUROPEA D’ESSEN, el desembre 
del 1994. 

 

- És en l’estudi informatiu del tram Barcelona-frontera francesa de la LAV Madrid-
Saragossa-Barcelona-frontera francesa de l’any 1998, on es proposa una variant exterior 
a la ciutat de Girona aprofitant el corredor de l’autopista A-7 i un bypass en via única, per 
l’accés a una nova estació al costat de l’actual, prop del viaducte. Posteriorment, es 
modifica el bypass en via doble. És sotmès a informació publica en el BOE 13/11/1998. 

 

- Arrel del Ple Municipal de l’Ajuntament de Girona del 23/12/1998, es presenten les 
al·legacions al projecte el 31/12/1998 - Proposta: Via principal del bypass, situant 
l’estació al centre de Girona i soterrant el tren convencional.  

  



 
 

Pàgina 4 de 39 

 
- El maig del 2002 es redacta l’ESTUDI INFORMATIU LINIA D’ALTA VELOCITAT MADRID-

SARAGOSSA-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA. TRAM: VILOBÍ D’ONYAR – SANT JULIÀ DE 
RAMIS, i queda aprovat tècnicament el 30 de juliol del mateix any, publicat el 19/10/2002, 
sotmetent-se a informació publica - Proposta: Penetració de les vies generals a Girona, 
utilitzant el corredor ferroviari existent per aprofitar així per soterrar ambdues línies i 
enderrocar el viaducte. 

 

- 18/12/2002 el Ministeri de Foment rep l’informe d’al·legacions municipals a l’estudi 
informatiu que l’Ajuntament fa constar al Ple de la Corporació en sessió ordinària del 
14/01/2003 - Al·legacions: desviament traçat per sota el barri vell 

 

19/07-2004 la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental considera que s’ha 
d’abordar un estudi d’impacte ambiental recollint les modificacions del tram de Girona - 
Adjudicació de la redacció del projecte: 23 de juny de 2004 UTE GIRAVE formada per 
IBERINSA i AEPO. 

 

- 26/11/2004 s’entrega a la Direcció General de Ferrocarrils l’ESTUDI D’IMPACTE 
AMBIENTAL sobre l’ESTUDI INFORMATIU LINIA D’ALTA VELOCITAT MADRID-SARAGOSSA-
BARCELONA-FRONTERA FRANCESA. TRAM: VILOBÍ D’ONYAR – SANT JULIÀ DE RAMIS que 
recull l’anàlisi i la comparativa entre la solució adoptada i la proposada en l’antic estudi. 

 

- 10/2005 es presenta l’ESTUDI INFORMATIU COMPLEMENTARI A L’ESTUDI INFORMATIU 
DE LA LINIA D’ALTA VELOCITAT MADRID-SARAGOSSA-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA. 
TRAM: VILOBÍ D’ONYAR – SANT JULIÀ DE RAMIS i es publica el 30/12/2005 sotmetent-se a 
informació pública - Proposta: Dues alternatives de soterrament de les dues línies 
Convencional i UIC (en francès, Union Internationale des Chemins de fer). 

 

- 7/02/2006 el Ple municipal aprova per unanimitat la proposta d’al·legacions del municipi 
a l’estudi informatiu complementari. 

 

- 2/11/2006 s’aprova la DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL sobre l’avaluació de l’ESTUDI 
INFORMATIU COMPLEMENTARI A L’ESTUDI INFORMATIU DE LA LINIA D’ALTA VELOCITAT 
MADRID-SARAGOSSA-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA. TRAM: VILOBÍ D’ONYAR – SANT 
JULIÀ DE RAMIS. 

 

- 15/11/2006 el Secretari de Estat de Infraestructures i Planificació aprova l’expedient 
d’informació pública i l’ESTUDI INFORMATIU COMPLEMENTARI A L’ESTUDI INFORMATIU 
DE LA LINIA D’ALTA VELOCITAT MADRID-SARAGOSSA-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA. 
TRAM: VILOBÍ D’ONYAR – SANT JULIÀ DE RAMIS. 

 

- 22/12/2006 l’Ajuntament rep la Documentació del PROJECTE BÀSIC DE PLATAFORMA EN 
LA LÍNIA D’ALTA VELOCITAT MADRID-SARAGOSSA-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA. 
TRAM: RIUDELLOTS – c/JOAN TORRO, PROJECTE BÀSIC DE PLATAFORMA EN LA LÍNIA 
D’ALTA VELOCITAT MADRID-SARAGOSSA-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA. TRAM: 
c/JOAN TORRO - ROTONDA MAS GRI, a efectes de l’article 7.3 de la L39/2003 de 
comprovació d’ajust a l’estudi informatiu complementari 

 

- El 2007 va ser quan es van redactar i aprovar els trams que discorrem pel terme municipal 
de Girona del PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE PLATAFORMA EN LA LÍNIA D’ALTA 
VELOCITAT MADRID-SARAGOSSA-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA, promoguts per ADIF 
segons l’alternativa 2: 
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Proposta: Alternativa 2  
La incorporació en el projecte d’alta velocitat del soterrament de la línia d’ample ibèric va 
determinar dues fases que s’executarien sense solució de continuïtat: La primera fase es 
va identificar amb el projecte que defineix al pas del Tren d'Alta Velocitat englobat en el 
Pla Director d’Infraestructures ,i en la segona fase, que discorria íntegrament dins del 
municipi de Girona, s’executava el soterrament de la línia del tren convencional, amb 
l’enderroc del viaducte. Obres d’enderrocament que, l’any 2013, quedarien sense data 
definitiva. 

 

Per facilitar la redacció del projectes i les fases d'obra a causa de la seva complexitat, ADIF 
va determinar que el projecte ferroviari es dividís de la següent manera:  

 

Primera fase: Línia d'Alta Velocitat o ample UIC 

• Projecte de construcció de la línia d'alta velocitat Madrid – Saragossa – Barcelona 
– Frontera francesa. Tram: Riudellots – c/ Joan Torró. 

• Projecte de construcció de la línia d'alta velocitat Madrid – Saragossa – Barcelona 
– Frontera francesa. Tram: c/ Joan Torró – Rotonda Mas Gri. 

• Projecte de construcció de la línia d'alta velocitat Madrid – Saragossa – Barcelona 
– Frontera francesa. Tram: túnels urbans i estació de Girona FASE 1 (tram en 
tuneladora). 

• Projecte de construcció de la línia d'alta velocitat Madrid – Saragossa – Barcelona 
– Frontera francesa. Tram: Sarrià de Ter-Sant Julià de Ramis. 

 

Segona fase: Soterrament de la línia convencional o ample ibèric 

• Projecte de construcció de la línia d'alta velocitat Madrid – Saragossa – Barcelona 
– Frontera francesa. Tram: Túnels urbans i estació de Girona FASE 2 (tram en 
tuneladora).  

• Projecte de construcció de la línia d'alta velocitat Madrid – Saragossa – Barcelona 
– Frontera francesa. Tram: túnels urbans i estació de Girona FASE 3 (tram entre 
pantalles). 

 

- Al setembre de 2007 Adif va adjudicar les obres dels trams Mas Gri-carrer Joan Torró i 
primera fase de l’estació a la unió temporal d’empreses UTE Girona, formada per FCC 
Construcción SA, Dragados SA, TECSA Empresa constructora SA i Copisa Constructora 
Pirenaica SA, per un valor de 278 MEUR i un termini d’execució de trenta mesos. L’obra 
implicava la construcció del tram soterrat entre pantalles Mas Gri-carrer Joan Torró de 
570 m i dos túnels fets amb tuneladora de 1.300 m i 1.500 m, respectivament, 
corresponents al tram de l’estació central. 

 

- Hem d’esperar al 2008 per veure l’inici de les obres al centre de la ciutat, amb la qual 
cosa les previsions d’execució quedaven totalment desvirtuades. A l’abril de 2008 es van 
signar a l’Ajuntament de Girona les actes d’ocupació (totes temporals) entre Adif i els 
propietaris afectats. La comissió de seguiment del projecte de construcció del TAV a la 
ciutat, reunida al maig, va explicar les mesures que es prendrien un cop s’iniciessin les 
obres a la ciutat. 
 

Les obres del túnel del TAV a Girona van començar al maig, a la zona de Mas Xirgu. 
Consistien en la construcció d’un túnel entre pantalles, a tocar de la via del tren existent, i 
que servien d’entrada al tram de túnel que s’havia de fer amb tuneladora, la qual 
avançaria pel polígon fins a l’estació, per sota de la carretera de Santa Eugènia, el parc de 
la Devesa, el riu Ter i del barri de Sant Ponç. 
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També es van iniciar les obres de desviament del riu Güell amb una canalització, en el 
mateix polígon Mas Xirgu, a l’entrada de Girona, per minimitzar l’impacte ambiental de 
les obres. A més, Adif va instal·lar els primers sensors de moviment als edificis afectats 
per les obres. 
 

      
 Traçat original del riu Güell – Mas Xirgu, 31/12/08  Canalització del riu Güell i pou de la tuneladora – 31/12/09 

Font: l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 

A l’estiu, concretament el 18 d’agost, s’iniciaven les obres pròpiament dites amb el 
desmantellament de la benzinera de la plaça Europa de Girona, afectada per les obres del 
TAV, i es van eliminar dues-centes places d’aparcament del centre. 

 

 
 

 
Primers treballs: Desmuntatge de la gasolinera i escultura de Pl. d’Europa – 31/12/08 – Font: ICGC 

   

       Portada Diari de Girona 19/08/2008        Portada de El Punt 19/08/2008 
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Des d’aquesta data d’inici, unes obres que en principi havien de tenir un termini de 30 
mesos, s’han perllongat fins quasi 10 anys, uns 110 mesos totals a la data final d’aquest 
informe. Previsió inicial de 30 mesos molt optimista que la auditora Infraes-Amberg, 
contractada per l’Ajuntament per controlar les obres de la tuneladora, va fer pujar fins a 
36 mesos: 

 

 
TAULA DE’ESTIMACIÓ DELS TREBALLS SOTERRATS DE L’AUDITORA INFRAES-AMBERG 

 

Tal com es veu, l’auditora, en el seu primer informe, augmentava en sis mesos i mig la 
previsió de projecte d’Adif. A més, en el punt 5 de previsió de terminis, deixava clar que la 
durada estava condicionada a altres elements (annex 1). Textualment, deia: 
 

“Los plazos teóricos, pueden verse afectados por la complejidad de los trabajos. 
Es mucho más habitual que la obra se demore a que se acelere. 
En túneles, esta afirmación es muy cierta, y aun más contra más difícil sea el 
terreno, que precisamente es el caso de Girona.” 

 

Es a dir, la seva previsió pels treballs en la formació dels túnels era de 34 mesos, als quals 
s’havia d’afegir el treball de muntatge de les vies i condicionament de l’espai de circulació 
dels trens: 

 

 
TAULA DE’ESTIMACIÓ DE CONCLUSIÓ DE L’OBRA DE L’AUDITORA INFRAES-AMBERG 

 

De la mateixa forma que en la previsió anterior, l’auditora deixava clar que, donat que les 
obres amb la tuneladora s’havien iniciat l’abril de 2010, el termini de les obres seria cap al 
primer semestre del 2013. I la posta en servei de la línia d’alta velocitat, amb tots els 
sistemes acabats d’electrificació, comunicació, seguretat i proves, seria cap al final del 
2013 (annex 1). Textualment ho explicava així: 

 

“De acuerdo con el cuadro anterior, las obras acabarán probablemente en el 
primer semestre de 2013. 
Para poner en servicio la línea, se deberán ejecutar las instalaciones de 
electrificación, de comunicaciones, de seguridad y las pruebas que al menos 
durarán seis meses. 
En consecuencia la L.A.V. estará previsiblemente en servicio al final del año 

2013.”  
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Tal com preveia l’auditora, les obres del TAV es van acabar al gener de 2013, però ho van 
fer totalment en precari, perquè si bé la part soterrada permetia que els trens poguessin 
arribar a Girona, faltava per acabar la resta de condicions necessàries per a garantir la 
seguretat de les persones, i també quedava per reposar tota la part superficial afectada 
per les obres, en la qual encara no s’havia actuat. 

 

La història ens mostra que la línia del TAV va arribar a Girona el 8 de gener de 2013 sense 
estar acabat com calia, perquè no s’havien completat les instal·lacions de comunicació 
d’emergència dins del túnel, totalment imprescindibles, ni s’havien acabat les sortides 
d’emergència, les quals encara eren escales d’obra inacabades. Tot perquè en el projecte 
no havia cap previsió de la posada en marxa total. El tren va arribar amb tota la part 
superficial per fer i les instal·lacions d’emergència provisionals. Provisionalitat que s’ha 
allargat fins a final del 2017. 
 

    
Sortides d’emergències provisionals, i dintre de l’obra, a l’octubre de 2015 

 

 
Situació de les sortides d’emergència al mig de l’obra – octubre de 2015 

 
De la mateixa forma, el tren va arribar amb tota l’esplanada de superfície per acabar, 
perquè el projecte no contemplava la reposició dels quasi 70.000 metres quadrats 
d’esplanada. No havia cap previsió de les obres de reposició. 
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Estat de les obres el març del 2013 quan, a l’estació “provisional” envoltada d’obres, ja arribaven els trens 

 

Es a dir, no havia cap previsió per la reposició superficial, donat que no estava prevista 
ni programada en cap document del projecte. 
 
 

2 – DECLARACIÓ DE TATXES 
 

El pèrit que subscriu, com a tècnic redactor del present document, Josep M. Arjona i Borrego, 
Arquitecte Tècnic, Enginyer d’Edificació, Màster en Gestió del Patrimoni Cultural, especialitzat en 
patologies de l’edificació, professor de materials i control de qualitat, manifesta que: 
 

Declara sota jurament o promesa de dir la veritat actuant amb la major objectivitat possible, 
prenent en consideració tant el que pugui afavorir com el que sigui susceptible de causar perjudici 
a qualsevol de les parts i que conec les sancions penals en les que podria incórrer si incomplís el 
deure com a pèrit. 
 

Així mateix, el pèrit que subscriu manifesta: 
 

- No ser cònjuge o parent per consanguinitat o afinitat, dintre del quart grau civil, d’alguna 
de les parts, o dels advocats o procuradors. 

 

- No tenir interès directe o indirecte en el assumpte o en un altre similar. 
 

- No estar o haver estat en situació de dependència o de comunitat o contraposició de 
interessos amb alguna de les parts o amb els seus advocats o procuradors. 
 

- No tenir amistat íntima o enemistat amb qualsevol de les parts o els seus advocats o 
procuradors. 
 

- No creure que existeixi ninguna altre circumstància que el faci desmerèixer en concepte 
professional, i estar perfectament facultat com a professional competent per la redacció 
del present informe.   
  



 
 

Pàgina 10 de 39 

 

3 - SINTESÍ DEL PROCÉS ADMINISTRATIU GENERAL 
 

En un principi, el Ministeri de Foment va preveure que la connexió de Girona amb la ciutat de 
Barcelona mitjançant el TAV seria cap a l’any 2005 (primera previsió); no obstant això, els retards 
en totes les obres i projectes del tram van fer endarrerir aquesta data cap al 2008. 
 

Data que l’any 2006 passa a ser el 2009, però com que no és fins al setembre de 2007, quan Adif 
adjudica les obres dels trams Mas Gri-carrer Joan Torró, i la primera fase de l’estació, a la unió 
temporal d’empreses formada per FCC Construcción SA, Dragados SA, TECSA Empresa 
constructora SA i Copisa Constructora Pirenaica SA, per un valor de 278 MEUR i un termini 
d’execució de trenta dos mesos, l’arribada del TAV és posposava fins al 2012. 
 

Les obres implicaven la construcció del tram soterrat entre pantalles Mas Gri-carrer Joan Torró de 
570 m i dos túnels fets amb tuneladora de 1.300 m i 1.500 m, respectivament, corresponents al 
tram central de l’estació. 
 

L’adjudicació dels diferents trams reflectien el retard de tot el procés: 
 

“Projecte de construcció de la línia d'alta velocitat  Madrid – Saragossa – Barcelona – 

Frontera francesa. Tram: c/ Joan Torró – Rotonda Mas Gri”. 
 

TERMINI D’EXECUCIÓ:    17 MESOS (566 metres lineals) 
 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:   INOCSA 
EMPRESA ADJUDICATÀRIA:   CORSAN – CORVIAM, CONSTRUCCIÓN S.A.  
 

BASE DE LICITACIÓ:    26.355.487,17 € 
IMPORT D’ADJUDICACIÓ:   19.031.297,29 € (28%) 
 

PREVISIÓ DATA DE FINALITZACIÓ: finals 2009 
 

El projecte es localitza dins del terme municipal de Girona, a la zona corresponent al 
corredor ferroviari actual i les seves immediacions, entre el pas superior que dona accés a 
l’autopista fins al pou d’atac de la tuneladora un cop sobrepassada la rotonda Mas Gri, 
fins l’antiga llera del Güell, la qual es reposarà per complert fins al creuament del carrer 
Alacant. Serà ens secció de formigó en un primer tram curt i en secció naturalitzada en la 
resta. 
 

El traçat es desenvolupa en una secció coberta entre pantalles i la velocitat màxima de 
disseny es de 110 Km/h” 
 

“Projecte de construcció de la línia d'alta velocitat  Madrid – Saragossa – Barcelona – 

Frontera francesa. Tram: túnels urbans i estació de Girona FASE 1 (tram amb 

tuneladora)”. 
 

TERMINI D’EXECUCIÓ:    32 MESOS (3.640 metres lineals) 
 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:   GIRAVE UTE ( IBERINSA  AEPO) 
EMPRESA ADJUDICATÀRIA:   UTE AVEGIRONA 
     FCC CONTRUCCIÓN S.A. (40%)  
     DRAGADOS S.A. (30%)  
     COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. (20%)  
     TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. (10%) 
 

BASE DE LICITACIÓ:    388.822.174,25 € 
IMPORT D’ADJUDICACIÓ:   278.629.970 € (28%) 
FINALITZACIÓ:    finals 2012, sense concretar data 
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El projecte consisteix en l’execució d’una plataforma per doble via soterrada que creua 
Girona en sentit S-N 
El traçat, amb dos túnels construïts amb tuneladora units per l’estació. El pou d’atac de la 
tuneladora es troba a l’inici del tram i el pou d’extracció es localitza al següent tram. 
Tot el tram de l’estació s’executa entre pantalles, per la qual s’ha afectat una gasolinera i 
s’ha fet necessari traslladar l’estació d’autobusos. 
 

El túnel Girona I consta de 1.297 m i s’inicia al pou d’atac fins a l’estació 
El túnel Girona II consta de 1.565 m i s’inicia al final de l’estació fins al pou d’extracció. 
 

Entre els dos túnels hi ha 6 sortides d’emergència de les quals 5 serveixen de ventilació i 
una de bombament. 

 

“Projecte de construcció de la línia d'alta velocitat Madrid – Saragossa – Barcelona – 

Frontera francesa. Tram: Sarrià de Ter-Sant Julià de Ramis”. 
 

TERMINI D’EXECUCIÓ:    28 MESOS (4.966 metres lineals) 
 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:   SENER / KV 
EMPRESA ADJUDICATÀRIA:   UT:   

ALDESA S.A. (70%) 
     COALVI S.A. (30%) 
 

BASE DE LICITACIÓ:    116.979.541,77 € 
IMPORT D’ADJUDICACIÓ:   82.418.606,65 € (29%) 
 

El projecte consisteix en l’execució d’una plataforma per doble via que discorre pels termes 
municipals de Girona, Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis 
El traçat s’inicia al pou entremig situat entre el túnel Girona II del tram anterior i el túnel 
de Sarrià, situat prop del camp d’esports a accés nord. 
Les velocitats de disseny adoptades son d’un màxim de 250Km/h. 
 

El Túnel de Sarrià, de 3.099 m, surt des del final del pou d’extracció de la tuneladora i té 
una longitud de 3.042 m i 57 de fals túnel. Creua la riera de Xuclà i el torrent de Sarrià. Té 
5 sortides d’emergència, 3 de les quals serveixen com a pou de ventilació. 
El túnel de Montagut, de 708m, comença amb 75 m de fals túnel, continua amb una 
excavació en mina de 475m i acaba en 158 m entre pantalles. 

 

Ja és de tothom sabut que el TAV va arribar a Girona el 8 de 
gener de 2013, amb un retard de 21 mesos sobre les 
previsions de 32 mesos dels túnels urbans, sense acabar i 
sense saber quan es farien les obres de reposició de 
superfície. De fet el tren va començar a circular totalment en 
precari: 
 

- Sense pla d’autoprotecció, obligatori per llei, 
- Sense la xarxa de rescat integrada en el túnel, 
- Sense les sortides d’emergències acabades, 
- Sense ventilacions adequades 

 

La seva arribada no va representar l’acabament de dites 
obres, ans al contrari, va dilatar encara més les reposicions en 
superfície, perquè com el tren ja hi era no havia termini 
d’acabament, malgrat que tot el voltant de l’estació era un 
gran espai sense urbanitzar, ple de materials d’obra, terres i 
molta runa.  

Portada Punt Diari 09/01/2013 
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Dita precarietat es va veure compromesa la nit del 28 al 29 de setembre de 2014 quan, durant un 
període de fortes pluges a la demarcació, les vies del tren van patir una inundació molt gran per 
una forta entrada d’aigua des de la zona de Mas Xirgu, concretament pel forat per on s’havia 
introduït la tuneladora. L’aigua va cobrir totalment les vies, com si fos un canal, i va arribar fins a 7 
metres d’alçada, a la part on les vies són més baixes per salvar el riu Ter. 
 

 

Punt d’entrada d’aigua pel pou d’atac al polígon Mas Xirgu i nivell d’aigua a la part mes baixa 
 

Per això es van aturar els trens fins al 5 d’octubre, que és quan es va poder extreure tota l’aigua. 
Tenint en compte que l’alçada interior dels túnels és d’11 metres, tothom dona gràcies a que en 
aquell moment no hi passava cap tren per la part baixa, donat que hauria quedat totalment 
col·lapsat d’aigua i no s’hagués pogut rescatar a ningú. 
 

  
 Inundació del 28 a 29/09/2014    Basses d’aigua el matí del 29/09/2014 
 

 
Titular sobre la inundació en El Punt Diari Avui+ del 30 de setembre de 2014 

 

La inundació va tenir origen en la fallada d’un muret de maó ceràmic perforat, de 1,10 metres 
d’alçada, que separava el forat del pou d’entrada de la tuneladora d’una riera anomenada 
Pabordia.  

Entrada d’aigua 
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Veient l’intent de solució provisional que aplicava Adif, del tot insuficient, l’Ajuntament va emetre 
un informe tècnic, el 13 d’octubre de 2014, avisant del perill d’una nova inundació, que va 
trametre a l’ens ferroviari i al Ministeri de Foment (annex 2).  
 

      
        Restes del mur ceràmic origen de la primer inundació     Solució provisional que no va funcionar 

El País, 2/10/2014 – Fotografia: Pere Duran  Diari Ara, 1/12/2014 – Fotografia: David Borrat 
 

En aquest informe es deixava constància que s’estava canalitzant la riera amb daus de formigó, 
que serveixen com a base de lluminàries d’obra. Dita canalització provisional deixava el cantó del 
pou d’atac més baix que el cantó de l’altra banda, la qual cosa, si havia un altre episodi de fortes 
pluges, faria que l’aigua tornés a entrar per sobre si superava aquest nivell. L’informe va ser 
premonitori perquè, el 30 de novembre del mateix any, les vies van tornar a inundar-se tal i com 
en ell es comentava. Per sort, de nou, no es va patir cap desgracia personal i, al dia següent, ja 
s’havia restablert el servei perquè l’entrada d’aigua va ser menor. 
 

 
Titular sobre la segona inundació en El Punt Diari Avui + de l’1 de desembre de 2014 

 

Malgrat tot això, els retards del TAV en la redacció del projecte del túnels urbans, la licitació de les 
obres i la seva execució, no van estar el motiu de les queixes dels veïns i de la pròpia ciutat. És el 
retard en recuperar tot el Parc Central quan, per l’inici d’obres el 18 d’agost de 2008, va obligar 
als veïns a conviure sense arbres, sense passejos i sense jocs. Veïns, els quals, un dia per l’altre 
van veure com un parc, de poc més de 17 anys de vida, es va convertir en màquines, sorra, 
ciment i pols, molta pols. 
 

A novembre de 2017 les obres de reposició en superfície encara no estan enllestides, tot i els 
quasi 5 anys de temps, 42 mesos, que ha passat des de l’arribada del tren a la ciutat. Es a dir, un 
conjunt d’obres molt més senzilles i d’un cost molt més reduït que les del propi tren, tindran una 
durada superior! 
 

A més, dites reposicions no han estat executades en la seva totalitat per Adif sinó que, per 
agilitzar i restablir la normalitat a la zona, moltes han estat projectades i executades pel propi 
Ajuntament de Girona, el qual les ha fet sense tenir cap obligació, amb la corresponent pèrdua de 
recursos propis que és podien haver destinat en altres obres necessàries per a la ciutat. 
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Parc Central abans de les obres, març de 2008 – Font: Bing maps - © Microsoft 
 

 
Fotografia de les obres del TAV al 2011 – Ajuntament de Girona 

 

És per això que és planteja fer un informe tècnic-econòmic que defineixi exactament els fets en 
quan als incompliments d’Adif en: terminis, incompliment tècnics, incompliments econòmics i 
socials. I tampoc poden oblidar els patiments de la ciutadania en quan a canvis de circulació, 
patologies i altres elements que han alterat la seva vida durant quasi 10 anys ja. 
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3 - SINTESÍ DEL PROCÉS ADMINISTRATIU MUNICIPAL 
 

Des del setembre de 2008, data d’inici de les obres del TAV, fins a l’actualitat, la zona del centre 
del Parc Central ha estat uns punts més castigats de tota la ciutat, atenent a que és la part on 
s’han concentrat, i encara es concentren, la majoria d’elements bàsics de la coberta de les vies 
(mal anomenada llosa) i l’estació del TAV. 
 

De fet avui, tot i l’inici de la darrera part de les obres, a mitjans de 2017 encara conserva un 
aspecte de zona desolada i deixada que s’utilitza, en superfície, com a magatzem per acopi de 
material i d’abocador provisional de runes i deixalles de tota mena. 
 

És la zona més extensa de tot el conjunt de les fases, amb uns 40.215,00 m² per refer, ja que ha 
perdut totalment la seva fesomia de parc i ara és una amalgama de edificacions provisionals 
(edicles), magatzem de material, zona de runes, zona de terres, zona d’aparcament de les 
màquines d’obra, i a la part del mig apareix la nova estació del TAV que va ser inaugurada el 9 de 
gener de 2013. Es a dir, que la nova estació del TAV de Girona encara està envoltada d’obres 
donant una pèssima imatge. 
 

De fet, les úniques dues escales d’emergència de l’estació soterrada del TAV en funcionament 
apareixen al mig de les obres de forma que, en cas d’evacuació, dubtem de la seva operativitat. La 
resta de sortides d’emergència i ventilació, són del tot provisionals, i tot just s’han començat a 
acabar el juliol de 2017, tal i com mostren les fotografies de la pàgina 8 del present informe. 
 

En el seu moment, a mitjans del 2012, es constata que realment no hi havia cap projecte, ni 
previsió de reposició del parc central, ni dels carrers afectats, en el projecte global d’Adif. Només 
apareix una partida general de reposició, sense definir, i amb cost general de 2.500.000,00 €, 
totalment insuficients per abordar una mínima reposició digne. 
 

Això demostrava la provisionalitat de les obres del TAV, que només s’ocupaven de l’arribada del 
tren a Girona i deixava el soterrament del tren convencional i enderroc del viaducte per més 
endavant, amb la qual cosa hem de suposar que la reposició de tota la superfície s’havia deixat 
per aquesta segona actuació. Actuació que, a mitjans del 2012, ja va quedar totalment aparcada 
sense possibilitat de continuïtat quan el Ministeri de Foment publica el pla d'infraestructures fins 
al 2024 i no fa cap referència al soterrament del tren convencional ni de l’enderroc del viaducte. 
 

 
Planta de l’avantprojecte de l’Ajuntament - 2013 
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Vista aquesta provisionalitat, el febrer del 2013 l’Ajuntament de Girona va presentar 
l’Avantprojecte de reposició de zones afectades en l’obra del TAV Fase-1 en l’entorn del Parc 
Central, que havia redactat a finals de l’any 2012, i ho va lliurar a Adif perquè el tingués en 
compte (annex 3). Cosa que l’administrador ferroviari només va fer en part. 
 

  
Imatges virtuals de l’avantprojecte de l’Ajuntament - 2013 

 

L’objecte d’aquest avantprojecte era plantejar la recuperació digna del conjunt general del Parc 
Central, i zones d’influència, en tot l’àmbit afectat per les obres del TAV, per tornar a recuperar la 
zona com a parc públic d’alta utilització. 
 

Vist tot això, l’Oficina del TAV de l’Ajuntament de Girona redactarà diferents projectes per a refer 
la zona centre del Parc Central que estava dintre les tanques al 2013, sense tenir en compte si les 
tanques s’havien mogut els anys anteriors. La pretensió era aconseguir una continuïtat lògica de 
tot el conjunt, que s’emmarcava en una actuació global, i així fer una reposició digna i adequada 
de l’antic parc, prenent com a base aquest avantprojecte del febrer del 2013. 
 

Aquests nous projectes agafen com a referència les diferents fases que Adif va establir com guia 
per fer la reposició del parc central (annex 4), que desprès va canviar pel criteri de només reparar 
les zones que fossin dintre de les tanques a mitjans de l’any 2013, oblidant interessadament que 
entre el període de 2008 a 2013 les tanques s’havien anat desplaçant contínuament. 
 

 
Plànol inicial de les fases de d’Adif  
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La seqüència dels treballs de l’Ajuntament al respecte és la següent: 
 

- PU Zona esportiva de Fontajau i d’integració del pou d’extracció de la tuneladora del TAV 
Projecte:  Serveis de projectes – Clara Jiménez Xiberta (annex 5) 
Execució:  Obra executada per Adif – 2010-2012 

 
- Avantprojecte de proposta municipal d’ordenació i reposició de les Zones afectades per 

l’obra del TAV. Entorn del Parc Central 
Serveis tècnics municipals – Desembre 2012 – (annex 3) 

 

- Projecte d’Urbanització del carrer Josep M. Gironella 
Projecte:  Servei de projectes de l’Àrea d’urbanisme i activitats (annex 6) 
Aprovació inicial: Decret d’Alcaldia de 21 d’agost de 2012 
Informació pública: BOP de 5 de setembre de 2012 
Aprovació definitiva: Decret d’Alcaldia de 13 de novembre de 2012 
Execució:  Obra executada per Adif 

 

- Projecte d’Urbanització de la plaça d’Europa – fase 2 de la restitució de l’àmbit afectat pel 
TAV a la zona del Parc Central – Plaça d’Europa 
Projecte:  Serveis de projectes - Clara Jiménez Xiberta (annex 10) 
Aprovació inicial: Junta de Govern Local de 15 de febrer de 2013 
Convalidat:  Ple de l’11 de març de 2013 
Informació pública: BOP de 22 de març de 2013 

Diari de Girona de 22 de març de 2013 
Aprovació definitiva: Separata del projecte d’urbanització de la Plaça Mare de Déu de 

Montserrat 
Ple de 10 de juny de 2013 

Execució:  Obra executada per l’Ajuntament de Girona – 419.914,98 € 

 

- Projecte d’Urbanització del Parc Central – fase 3 de la restitució de l’àmbit afectat pel TAV 
a la zona del Parc Central – Plaça d’Europa  
Projecte:  Servei de projectes de l’Àrea d’urbanisme i activitats (annex 7) 
Aprovació inicial: Ple de 13 de maig de 2013 
Informació pública: BOP de 3 de juny de 2013 

Diari de Girona de 29 de maig de 2013 
Aprovació definitiva: Separata del projecte d’urbanització del carrer Bisbe Sivilla 

Ple del 29 de juliol de 2013 
Execució:  Obra executada per Adif 

 

- Projecte d’Urbanització del Parc Central – fase 4 de la restitució de l’àmbit afectat pel TAV 
a la zona del Parc Central – Carrer Bisbe Sivilla 
Projecte:  Serveis de projectes – Carles Lloret (annex 8) 
Aprovació inicial: Ple de 15 de maig de 2013 
Aprovació definitiva: Ple del 29 de juliol de 2013 
Execució:  Obra executada per l’Ajuntament de Girona - 2.053.434,77€ 

 

- Projecte d’Urbanització del Parc Central – fase 4 de la restitució de l’àmbit afectat pel TAV 
a la zona del Parc Central – Obres complementàries al carrer Bisbe Sivilla 
Projecte:  Serveis de projectes – Carles Lloret (annex 9) 
Aprovació inicial: Ple de 15 de maig de 2013 
Aprovació definitiva: Junta de Govern Local del 18 de juliol de 2014 
Execució:  Obra executada per l’Ajuntament de Girona - 983.781,51€ 
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- Projecte d’Urbanització del Parc Central – Fase complementària - Projecte d'urbanització 

de vial i vorera - sector nord passeig d'Olot (subfase 2 de la fase 2 de la restitució de 
l'àmbit afectat pel TAV a la zona Parc Central - Plaça Europa) 
Projecte:  Serveis de projectes – Clara Jiménez Xiberta (annex 11) 
Aprovació definitiva: 2013 
Execució:  Obra executada per l’Ajuntament de Girona - 81.096,46€ 
 

- Projecte de reposició del riu Güell a la seva confluència amb el TAV de Girona  
Projecte  EMF – Arquitectura del paisatge – Martí Franch i Batllori (annex 14) 
Contracte extern: Juliol de 2013 
Cost del projecte: 21.344,40 € 

 

- Projecte d'ampliació i urbanització de la vorera oest del carrer Oviedo entre els carrers 
Cassià Costal i Antoni Gaudí en l'àmbit afectat pel TAV a la zona Parc Central 
Projecte:  Serveis de projectes – Clara Jiménez Xiberta – 2014 (annex 12) 
Treballs previs serveis: Obra executada per l’Ajuntament de Girona: 19.956,92 € 
Enderroc de mur: Obra executada per l’Ajuntament de Girona:   3.872,00 € 
Ampliació - execució: Obra executada per l’Ajuntament de Girona: 62.252,69 € 
Col·locació d’escossells: Obra executada per l’Ajuntament de Girona:   5.507,90 € 
Asfaltatge carril bici: Obra executada per l’Ajuntament de Girona:   9.630,64 € 
Connexió semàfors: Obra executada per l’Ajuntament de Girona999,96 € 
 

- Projecte de marquesina transversal a les estacions ferroviàries de Girona 
Projecte:  Serveis de projectes – Carles Lloret (annex 16) 
Aprovació inicial: 23 de desembre de 2013 
Licitació:  16 de juny de 2017 - 399.605,97 € 
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4 – RETARD CONTINUAT DE LES OBRES I EXECUCIÓ D’UNA PART PER L’AJUNTAMENT 
 

Tal com s’ha comentat a la introducció, es planteja l’estudi dels retards de l’obra i si era necessari 
que l’Ajuntament assumís algunes parts per poder agilitzar el termini. 
 

Cal recordar que les obres iniciades a l’any 2008 es van centrar en fer arribar el tren d’alta 
velocitat (TAV) a la ciutat de Girona. I aquest era el propòsit del projecte redactat pel Ministeri de 
Foment, amb la seva posterior licitació, adjudicació i execució. En aquest projecte no havia cap 
apartat que definís les actuacions a fer en superfície per restablir un parc que ja existia des del 
1990, ni de la resta d’afectacions en els carrers annexes. 
 

 
26 - Vista general del parc central, 1993 

CRDI – Ajuntament de Girona, Jordi S. Carrera 
 

Centrats els esforços perquè el tren arribés a principis de l’any 2013, amb un retard ja comentat 
de més de 21 mesos de la previsió inicial, una vegada s’aconsegueix que les línies del TAV 
desembarquin a Girona, és quan Adif inicia els treballs de reposició de la superfície en base, 
inicialment, al avantprojecte que l’ajuntament havia fet de tota la zona. 
 

 
Estat de les obres a 31/12/2008 – Font: ICGC  
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Estat de les obres a 31/12/2009 – Font: ICGC 

 

 
Estat de les obres a 31/12/2010 – Font: ICGC 

 

 
Estat de les obres a 26/06/2011 – Font: Ajuntament de Girona 
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Estat de les obres a 26/07/2012 – Font: Ajuntament de Girona 

 

Així, a finals del 2012 s’havien iniciat els treballs de reposició del carrer de Josep M. Gironella, 
seguint les directrius del projecte global (annex 6). Treballs que es van perllongar tot l’any 2013 
perquè, de forma continuada, també es van fer els treballs de reposició de la primera fase de la 
plaça d’Europa (annex 7), la qual cosa va permetre la connexió amb el passeig d’Olot i reobrir de 
nou la plaça al trànsit rodat el 18 de desembre de 2013. 
 

 
Estat de les obres a 07/11/2013 – Font: Google Earth - © DigitalGlobe 

 

  
        Titular de El Punt Avui + - 19/12/2013   Nota de premsa de l’Ajuntament de Girona 
 
Una vegada reoberta la plaça, les obres s’alenteixen de valent, quedant pràcticament aturades, 
donat que només havia 3 o quatre treballadors fent tasques menors. Queden aturades sense que 
Adif ho comuniqui oficialment.   
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Així, durant l’any 2014, les obres de reposició resten pràcticament aturades, i és l’Ajuntament qui 
reprèn les reposicions del carrer Bisbe Sivilla amb la part arbrada del Parc central (annex 8). Cal 
assenyalar que Adif es negava a reposar el carrer Bisbe Sivilla i la zona d’arbres perquè 
argumentava que no havia afectat gens ni mica l’espai, oblidant que les tanques havien quedat al 
mig de la zona d’arbres la qual, a més, s’havia transformar en el pas dels vianants, de la mateixa 
forma que també havia suprimit tot el reg del parc perquè quedava al mig de les obres. 
 

 
Situació de les tanques al mig de la zona arbrada de Bisbe Sivilla - 2012 

 

Així, en el parc central es veu perfectament que les tanques van anar canviant de lloc i que van 
deixar el parc en molt estat, amb tot Adif es va negar a fer la seva reposició perquè, deia, que part 
del parc era fora del seu àmbit. N’és evident que si les tanques estan al mig d’un parc, un espai de 
dos a tres metres també ha quedat afectat, tot i ser fora de l’àmbit, amb la qual cosa s’ha de 
rehabilitar perquè el conjunt sigui harmònic i calia tornar a restablir el reg del parc. Doncs aquesta 
reposició la va portar a terme l’Ajuntament conjuntament amb la reforma del carrer Bisbe Sivilla. 
 

El mateix any, l’Ajuntament amplia aquestes obres de reposició a la plaça de Joan Brossa i una 
franja de la part del parc que sí eren dintre de tanques, però que Adif volia deixar per arranjar al 
final d’obra (annex 9). El consistori també inicia les obres de reposició de la plaça Mare de Déu de 
Montserrat (annex 10) i la cruïlla entre la plaça, avinguda Santa Narcís i passeig d’Olot (annex 11), 
perquè Adif es negava a fer-ho amb el mateix argument que eren fora de tanques. 
 

Aquest motiu de denegació no se’ns va revelar a finals del 2013 quan Adif, en una reunió conjunta 
de tècnics de l’Ajuntament i del gestor ferroviari, va anunciar que només faria la reposició 
d’aquells espais que estiguessin dins de les tanques actuals d’obra. Afirmació que era molt 
desafortunada, atès que les tanques metàl·liques de protecció s’havien anat movent des del 2008 
per imperatius de l’execució. En aquell moment eren molt més separades dels edificis, i d’altres 
elements ja malmesos, que quan es van iniciar les obres: com és tota la vorera superior del carrer 
Oviedo, les voreres de plaça Europa o d’altres carrers. Davant d’aquesta negativa és quan 
l’Ajuntament decideix avançar directament les obres de reposició. 
 

Per exemple, Adif insistia que en el carrer Oviedo només s’havia de refer l’asfaltatge de la calçada 
perquè ells no havien fet res sobre les voreres. N’és evident que s’havia oblidat el període que va 
entre 2008 i mitjans de 2012, on de vegades havien passat més de 300 camions al dia (25 camions 
aproximadament/hora en horari de treball de 7 a 22h: 350 camions/dia), i que s’havia habilitat 
dos carrils exclusius pel seu pas, la qual cosa va obligar a tancar amb malla la vorera superior i a 
tallar força arbres de la mateixa. Finalment és l’Ajuntament qui acaba de reposar la zona oest de 
la vorera del carrer Oviedo (annex 12).  
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També s’oblidava que, durant més d’un any, del 2008 al 2010, la banda de la plaça d’Europa on 
s’ubicaven els edificis d’habitatges i els locals comercials, havia tingut les tanques metàl·liques 
opaques molt a prop de les façanes, deixant només un passadís d’accés de 70 a 100 cm. 
 

 
Carrer Josep M. Gironella i Plaça d’Europa amb les tanques molt a prop dels edificis – 31/12/2009 

 

     
Treballs a tocar les façanes del carrer Josep M. Gironella i Plaça d’Europa – març 2010 

 

 
Vorera i calçada del carrer Oviedo amb tanques d’obra i arbres tallats – 16/02/2011 

 

    
Tanques a tocar dels edificis de Plaça d’Europa – febrer 2013  
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Així doncs, les obres de reposició a càrrec d’Adif queden aturades tot un any, des de desembre de 
2013 fins al desembre de 2014 quan, arran de les dues inundacions de les vies soterrànies del 
TAV, ja comentades a l’apartat 2 del present informe, el Ministeri de Foment encarrega els 
treballs de tancament del pou d’entrada de la tuneladora al polígon Mas Xirgu. També encarrega 
la segona fase de la Plaça d’Europa. Ambdues obres les adjudica a l’empresa pública Tragsa, 
deixant sense efecte el contracte que tenia amb l’anterior UTE Girona. 
 

 
Titular de El Punt Avui+ del 2 de desembre de 2012 

 

      
  Imatge dels treballs de Tragsa al pou de la tuneladora – 10/12/2014      Retirada tanques per les de Tragsa, Pl. d’Europa 16/02/2015 
 

Aquests treballs d’urgència de Tragsa, continuen durant l’any 2015 fins arribar a l’acabament de la 
segona fase de la plaça d’Europa el 20 de juliol del mateix any. Amb tot, aquesta segona fase ja no 
segueix la base de l’avantprojecte de l’Ajuntament, sinó que Adif va fer el seu propi projecte i 
segons els seus criteris (annex 13). 
 

De la mateixa forma, Tragsa segueix treballant en el tancament del pou de Mas Xirgu, i es pot 
considerar que les obres s’acaben el gener del 2016. Igual com va fer a Plaça d’Europa, Adif no té 
en compte l’avantprojecte de la zona que havia fet l’Ajuntament el 2013 (annex 14), i aplica 
directament els seus criteris, sense tenir en compte el consistori, malgrat que serà ell qui 
mantindrà tota la zona al voltant del riu Güell una vegada l’obra sigui recepcionada. 
 

 
Zona del meandre del riu Güell acabada – 01/02/2016  
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Pou d’entrada a la tuneladora ja tapat – 01/2016 

 
Les obres es tornen a aturar tot l’any 2016, tot i que Adif, a finals de l’any anterior, havia 
encarregat per tràmit d’urgència el projecte de cobriment de la coberta de les vies (llosa) a 
l’enginyeria Ineco (annex 15). Poc després el Ministeri posava a licitació les obres de cobriment de 
la llosa, publicada en el BOE 263 del 3 de novembre 2015. Si tenim en compte que l’obertura de 
pliques del procediment era prevista per l’onze de gener de 2016, semblava que era el principi del 
fi. 
 

Un problema de revisió de preus, per una baixa excessiva en la millor proposta, retarda la seva 
adjudicació. A l’abril de 2016 es produeix l’adjudicació definitiva a l’empresa Copcisa, però el 
retard en l’inici d’obres s’incrementa quan es generen discrepàncies entre qui ha d’assumir 
l’enderroc del finger provisional de connexió entre l’estació del TAV i l’estació del tren 
convencional. Segons Adif, en una reunió el regidor Carles Ribas havia proposat que ho pagaria 
l’Ajuntament de Girona, el regidor estava d’acord en tal afirmació però quan el preu que el gestor 
atribuïa a l’enderroc era de 100.000 euros. En el projecte definitiu el cost pujava a 490.000 euros, 
una diferència que pel consistori era excessiu, tenint en compte totes les obres que ja havia fet, ja 
que es considerava que eren responsabilitat Adif i l’ens ferroviari s’havia retractat. 
 

        
Finger de connexió entre l’estació del TAV i el viaducte 

 
Una vegada es va saber que l’estació provisional del TAV quedava com a definitiva, sempre s’havia 
demanat a l'Estat, tant per part de la ciutadania com per l’ajuntament, que s'enderroqués el 
finger perquè dividia totalment el parc. A més, l’ens municipal s’havia compromès a projectar i 
executar la construcció d’una marquesina permeable que unís totes dues estacions (annex 16). Però 
les dues part no es posaven d'acord sobre qui havia d’assumir el cost de la seva demolició. 
 
A finals d’un estiu ple de retrets i picabaralles entre Adif i l’Ajuntament, prèvia consulta als veïns 
afectats, el consistori va arribar a l’acord d’acceptar pagar la demolició i va aprovar per ple l’1 
d'agost una partida especial de 490.247,75 euros per pagar l'obra, tot i que aquest és el cost de 
projecte no de construcció que, recordem, ja era a la baixa. 
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Finalment hi va haver acord entre les dues parts i es redacta un conveni on es reflectia que seria 
l'ajuntament qui pagaria els treballs de demolició. La signatura del conveni a mitjans d’agost 
desbloqueja l’adjudicació final de les obres a Copcisa el 18 d’octubre de 2016, quasi un any 
després de la seva licitació, amb una durada de les mateixes de 5 a 6 mesos. I no és fins al 
novembre quan s’inicien. 
 

 
Estat de les obres a 16/11/2015 – Font: Google Earth 

 

 
Estat de les obres a 28/09/2016 – Font: Google Earth 

 

Tal com es veu en les fotografies anteriors, entre el 2015 i el 2016 no hi ha cap canvi significatiu 
perquè les obres eren aturades, la qual cosa incrementava el malestar de tots els veïns i de 
l’Ajuntament. 
 

Una vegada Copcisa inicia les obres de reposició de la llosa, aquestes van avançant 
continuadament, a un ritme lent com a conseqüència d’algunes indefinicions i ajustaments del 
projecte. 
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Cal recordar que el projecte s’havia tramitat de forma urgent el febrer de 2015, i no havia estat 
revisat pels tècnics de l’Ajuntament de Girona. Al revisar-ho van constatar que havia alguns punts 
que no complien la normativa municipal, no estaven ben definits i, en algun cas, tampoc complien 
la normativa general vigent. Per això es van mantenir diferents reunions al respecte, en les quals 
es va decidir que Adif redactaria un projecte modificat que resolgués tots aquests aspectes. 
 
Finalment es va separar tot l’àmbit del parc en dos zones diferenciades: la zona nord que va des 
del finger fins la plaça de Joan Brossa, que és la zona més complicada, i la zona sud que va des del 
finger fins a plaça d’Europa. Segons el nou cronograma presentat pel Ministeri de Foment, la zona 
nord s’havia d’acabar el juliol de 2017, abans de les vacances d’estiu, perquè durant l’agost les 
obres restarien aturades. Entre setembre i octubre s’havia de fer l’enderroc del finger i acabar la 
zona sud, que s’hauria de lliurar a la ciutat a finals d’any. 
 
Les obres de la zona nord han continuat fins a juliol, però no s’han arribat a enllestir. Es a dir, s’ha 
fet l’aturada d’obra del període estival i el cronograma ja no es compleix. En aquests moments el 
retard és atribuït a l’aprovació del projecte modificat. Finalment Ineco, l’enginyeria d’Adif, va 
redactar el projecte modificat, amb totes les correccions, i s’aprovà el mes d’agost. Sortosament 
la manca d’aquest projecte modificat no va originar la parada de les obres, però si que les va 
alentir de valent, donat que la zona nord, ara, s’acabarà cap a finals de setembre i probablement, 
la sud, a inicis de l’any 2018. 
 
Malgrat tots aquests projectes, les obres no s’hauran enllestit. Quedarà per acabar la zona 
intermèdia entre la Plaça d’Europa i el Parc Central, en un espai on abans hi havia una pista 
poliesportiva i una pista de monopatins. En aquest espai s’hauria de reposar la pista poliesportiva 
que Adif mai ha inclòs en cap dels projectes de reposició, però hi era i s’ha de tornar a fer. 
 
A la mateixa vegada, també s’hauria de retornar l’escultura Europa de l’Andreu Alfaro, que es va 
haver traslladar a un altre punt de la ciutat a l’inici de les obres i, a la qual, se li ha reservat un 
espai a tal efecte a la mateixa plaça. S’entén que tornar a col·locar una escultura que hi era des 
del 1984 també correspondria a Adif. Encara no s’ha fet. 
 

    
Situació de la pista poliesportiva que encara no s’ha fet i nova situació de l’escultura de l’Andreu Alfaro 
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5 - COST DE PROJECTES DE REPOSICIÓ I EXECUCIÓ D’OBRES PER L’AJUNTAMENT 
 
Per analitzar el cost de fer una reposició digna de tota la zona, s’ha estudiat tot el conjunt 
d’actuacions que l’Ajuntament ha fet per restablir la fesomia natural dels barris afectats. Així, 
s’adjunta en aquest resum econòmic totes aquelles despeses, prèvies a les obres, que 
l’Ajuntament va suportar per facilitar dites obres a l’administrador ferroviari, com són alguns 
topogràfics de la zona de la Devesa i Pedret, una auditoria tècnica del projecte per comprovar la 
seva viabilitat, audiències públiques i reunions amb els veïns per calmar els ànims, així com la 
contractació d’un tècnic i un local per poder rebre totes les qüestions relacionades amb les obres.  
 
La distribució dels quadres s’ha establert segons els criteris següents: 
 

- Hi ha un primer capítol de costos per tasques preparatòries que és van fer al principi de 
tot, amb el propòsit d’analitzar la configuració de l’espai una vegada fos enderrocat el 
viaducte, com poden ser alguns topogràfics, estudis fotogràfics i projectes externs de 
renovació urbanística de les zones afectades. Recordem que va ser el propi ministre de 
Foment, Sr. José Blanco, quan va venir a Girona el 2010  a donar el tret de sortida al forat 
de la tuneladora Gerunda, qui es va comprometre a soterrar el tren convencional el 2012. 
Soterrament que va quedar aparcat quan el Ministeri de Foment van presentar el Plan de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012 – 2024, on quedava palès que el 
soterrament del tren convencional i l'enderrocament del viaducte no sortia en lloc 

 

 
Titular de portada del Diari de Girona del 22/04/2010 

 

També s’inclou en aquest apartat una auditoria externa que l’Ajuntament va contractar 
per fer el seguiment de construcció dels túnels urbans. Auditoria del tot necessària si 
tenim en compte que es feia una obra que afectava al subsòl de la ciutat. 

 
- A continuació hi ha un segon quadre de costos complementaris per la contracció d’un 

tècnic extern, a partir del 2013, que supervisés i informés a la ciutadania en quan a les 
obres de reposició de superfície. A més, es va llogar un local a peu d’obra perquè aquest 
tècnic pogués atendre les queixes, consultes dels veïns i es fessin . En aquest apartat 
també s’inclouen costos de reprografia, díctics i pòsters, que es van fer per les diverses 
reunions informatives amb les associacions de veïns afectats. Algunes d’aquestes 
reunions no tenen cost efectiu perquè es van fer en espais municipals. A la vegada també 
s’inclouen el cost de les tres reunions que es van fer a Madrid, amb la presència de 
l’alcalde/alcaldessa, regidors i tècnics municipals. 
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S’inclouen dos partides municipals pròpies que també és van crear per compensar el 
malestar dels veïns, les quals en el seu moment és van reclamar al Ministeri de Foment. Es 
tracta de la subvenció del IBI per aquells immobles de la ciutat de primera i segona línia 
d’obres l’any 2013 i 2014, així com la campanya Aixequem persianes, conjuntament amb 
les associacions de comerciants del barri de Sant Narcís, que van ser els mes afectats per 
les obres, fins al punt que la majoria de botigues i negocis de primera línia i segona van 
haver de tancar. 
 

- Els tres quadres següents del control de costos són dels projectes i execució de les obres 
de reposició. El primer determina les despeses dels projectes que ha redactat 
l’Ajuntament per a fer possible obres fora de l’àmbit directe del Parc Central. Obres que 
han estat executades per Adif. En aquest quadre resum es separa els projectes fets per 
tècnics externs, els quals van ser adjudicats per concurs, dels projectes que han fet els 
serveis tècnics del propi consistori, als quals s’ha aplicat un 3% sobre el pressupost com a 
base de càlcul.  
 
El segon d’aquests quadres ens mostra el cost de tots els projectes que els serveis tècnics 
de l’Ajuntament han fet per poder executar la reposició de parc i carrers annexos, així 
com les despeses d’execució d’algunes de les obres que també ha fet el propi ajuntament, 
i que considerem que eren responsabilitat d’Adif. Hem de recordar que algunes si les ha 
executat Adif, per això en aquestes només hi ha el cost dels projectes. 

 
El tercer quadre al respecte, són obres pendents que encara no s’han executat, en algunes 
de les quals també és imprescindible projecte, i s’ha fet una previsió d’aquests costos. 

 
És per això que, en els quadre següents, es delimiten totes els tasques, projectes i obres que ha 
executat directament l’Ajuntament des del principi, algunes dintre de tanques i d’altres no, però 
totes imprescindibles per restablir l’ordre i fesomia de tots els carrers afectats per les obres. 
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     CAP. 1 - ESTUDIS I ACTUACIONS PRÈVIES 2008-2013 (annex 17a) 
  Núm.  Nom del projecte Any Import del Projecte 

  CONVENIS     
1 Conveni de cooperació entre municipis, diputacions i Conseil Pyrénées 2006 54.000,00 € 
  ASSESSORAMENT      
2 Auditoria projecte i obres túnels - UTE Infraes - Amberg 2009 304.985,46 € 
3 Assessorament estructural nova estació intermodal, GMK Associats, S.L. 2009 3.712,00 € 
4 Consultoria temes estructurals al voltant de l'estació, BOMA, SLP 2009 15.080,00 € 
5 Prestació d'assistència tècnica de la renovació urbanística per l'arrivada del TAV - Mileto Consultors Urbanistes, S.L. 2009 68.440,00 € 
6 Estudi de viabilitat tècnica i econòmica de la infraestructura viària de Girona, TRANSFER ENGINYERIA, S.A. 2012 34.810,00 € 
  TOPOGRÀFICS     
7 Topogràfic de la Devesa, GEO3, S.A. 2007 3.625,00 € 

8 Topogràfics pel TAV, GEO3, S.A. 2009 
20.155,00 € 
4.611,00 € 

9 Topogràfic a la zona de Pedret, GEO3, S.A. 2009 6.483,00 € 
10 Topogràfic zona camp de fulbol de Fontajau, SETAT 2011 2.448,50 € 
  REPORTATGES     

11 Fotografies aèries - AERISDIGITALS, S.L. 2008 10.718,40 € 
12 Seguiment fotogràfic i desmuntatge de l'escultura Pl. d'Europa (Alfaro), JM Oliveras 2009 3.016,00 € 
13 Maqueta del projecte de la nova estació, Air maquetes y projectes d'arquitectura, S.L. 2008/2009 13.328,40 € 

     
  

TOTAL  545.412,76 € 
 
 

Notes: Columna Redacció ext., és quan s’han fet tasques tècniques amb recursos externs 
Columna Redacció SSTT, és quan ho han fet els serveis tècnics de l’Ajuntament, s’ha fet amb recursos propis 
Totes les despeses amb IVA del 21% 
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CAP. 2 – COSTOS COMPLEMENTÀRIS DE CONTROL I COMPENSACIONS ALS VEÏNS (annex 17b)    
Núm.  Nom del projecte Any Import del Projecte 

  OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ     
1 Assessoria jurídica reclamacions veïns, Conveni amb UdG 2012 6.231,50 € 

2 Contractació d'un tècnic de supervisió, control d'obra i assistència al ciutadà 

2013/14 21.778,79 € 
2014/15 18.150,00 € 
2015/16 10.890,00 € 

2017 10.890,00 € 

3 Lloguer de al oficina municipal d'atenció al ciutadà - projecte ferroviari (inclou llum, aigua, neteja) 
2013/2015 22.739,50 € 
2016/2018 21.895,10 € 

  PARTICIPACIÓ CIUTADANA - Reunions     

4 Audiències públiques d'informació, a petició de la ciutadania, Auditori - Palau de congressos 
24/1/2011  
19/6/2012  
6/11/2012  

5 Fórum ciutadà, a petició de la ciutadania, Centre Cultural de la Mercè 
11/3/2011  
14/10/2011  
8/3/2012  

6 Reunions informatives del TAV al Centre Cívic sant Narcís 
4/4/2013  

21/11/2013  
7 Reunions d'obra a l'Estació Jove, en les obres de Bisbe Sivilla (34 reunions d'1 hora)   01/14 - 07/15  
  PARTICIPACIÓ CIUTADANA - Material     
8 Plafons de l'exposició pública de les obres del TAV, NORPRINT, S.A. 2012 287,98 € 
9 Cost de la reprografia dels Pòsters i díptics de les reunions d'informació 2013/2015 700,00 € 

10 Cost de la distribució dels pòsters i díptics de les reunions d'informació – Impremta Pagès i 365 Prodifusió S.L. 2013/2015 
544,50 € 
174,24 € 
302,50 € 

  SUBVENCIONS IBI     

11 Subvenció de l'IBI dels afectats per les obres del TAV 2013/2104 - Ajuntament de Girona 
2013 195.991,75 € 
2014 212.274,31 € 

     
 

TOTAL  522.150,17 € 
 
 

Notes: Columna Redacció ext., és quan s’han fet tasques tècniques amb recursos externs 
Columna Redacció SSTT, és quan ho han fet els serveis tècnics de l’Ajuntament, s’ha fet amb recursos propis 
Totes les despeses amb IVA del 21% 
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CAP. 3 - PROJECTES DE REPOSICIÓ FORA DEL PARC CENTRAL – EXECUTATS PER ADIF (annex 18)  
      

Núm.  Nom del projecte Redacció ext. 
Redacció 
SSTT 

Aprovació 
Inicial 

Aprovació 
definitiva 

Import del 
Projecte 

Import de 
l'execució 

Inici d'obra Final d'obra 

1 

Modificació del Pu dels carrers Ramon Turró, Francesc Roges i 
Canonge Dorca en l'àmbit del C/Francesc Roges i vorera nord del 
C/Bernat Boades (11.311) – Projecte 

 
13.589,02 € 

Per decret 
24/11/2011 

Per decret 
17/01/2012 

13.589,02 € ADIF 
  

  
  2.1 Urbanització del C/Ramon Turró (11.311) agost 2011 Des.2011 
  2.2 Urbanització el C/Francesc Roges (11.311) febrer 2012 juny 2012 

3 
Conveni soterrament xarxa elèctrica de baixa tensió del c/Francesc 
Roges  

  6/3/2012 23/10/2013   9.920,85 € gener 2013 maig 2013 

4 
Projecte de restitució de la zona del pou de Sant Ponç afectada per les 
obres del TAV - Projecte 

  29.312,46 €     29.312,46 € ADIF maig 2012 febrer 2013 

5 
Projecte de restitució del Riu Güell a la seva confluència amb el TAV 
(11.403)(Mas Gri) - Extern 

21.344,40 €   
Per JGL 

06/09/2013 
  21.344,40 € ADIF   

  
  TOTAL PARCIALS         64.245,88 € 9.920,85 €     

           
 

TOTAL 74.166,73 € 
 

  
 

Notes: Columna Redacció ext., és quan s’han fet tasques tècniques amb recursos externs 
Columna Redacció SSTT, és quan ho han fet els serveis tècnics de l’Ajuntament, s’ha fet amb recursos propis 
Es diferencien els honoraris dels projectes i dels costos d’execució en columnes separades 
També es diferencien els costos dels projectes redactats externament i els que han fet els serveis tècnics municipals 
Totes les despeses amb IVA del 21% 
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CAP. 4 - PROJECTES DE REPOSICIÓ A LA ZONA DEL PARC CENTRAL (annex 18a) 
      

Núm.  Nom del projecte Redacció ext. 
Redacció 
SSTT 

Aprovació 
Inicial 

Aprovació 
definitiva 

Import del 
Projecte 

Import de 
l'execució 

Inici 
d'obra,(Acta 
replanteig) 

Final d'obra 
(Acta de 
recepció) 

  ZONA AFECTACIÓ ESTACIÓ INTERMODAL                 

Fase 1 
Fase 1 de la restitució de l'àmbit afectat pel TAV zona Parc Central/Pl. 
Europa: Projecte d'urbanització C/Josep M Gironella (11.389) - Projecte i 
xarxa d'aigua 

  
33.312,46 € 

Per decret 
21/08/2012 

Per decret 
13/11/2012 

33.312,46 € 
ADIF     

  55.825,00 € Març 2013 
Acta d'entrega 

18/10/2013 

Fase 2 
Fase 2 de la restitució de l'àmbit afectat pel TAV zona parc 
Central/Plaça Europa:Projecte d'Urbanització de la Plaça d'Europa 
(11.396) 

  184.317,44 € 

Per JGL 
15/02/2013, 

convalidat Ple 
11/03/2013 

  

184.317,44 € 

ADIF 

 
  

  
2.1 

Subfase 1 de la Fase 2: Projecte d'Urbanització Pl. Mare de Déu de 
Montserrat (11.396) 

Per Ple  
10/06/2013 

419.914,98 € 31/01/2014 01/12/2014 

  

2.2 Subfase 2 de la Fase 2: Vial i Vorera sector nord passeig d'Olot 

Per JGL 
16/05/2014, 

convalidat Ple 
09/06/2014 

81.096,46 € 30/08/2014 17/12/2014 

Fase 3 
Fase 3 de la restitució de l'àmbit afectat pel TAV zona parc 
Central/Plaça Europa: Parc Central (11.397) 

14.278,00 €   
Per Ple 

13/05/2013 
Per Ple 

29/07/2013 
14.278,00 € 2.053.434,68 € 02/01/2014 

08/01/2015 

  
3.1 

Subfase 1 de la Fase 3: Projecte d'urbanització del C/Bisbe Sivilla 
(11.397) 

  

  3.2 Subfase 2 de la Fase 3: Obres complementaries PU C/Bisbe Sivilla  7.328,97 €     JGL 18/07/2014 7.328,97 € 983.781,51 € 16/09/2014 03/07/2015 

4 Subministrament d'un quadre d'enllumenat per al Parc Central - TEYSE     
Per decret 
11/06/2014 

JGL 13/12/2013   17.056,85 €   10/09/2014 

5 Arranjament sota viaducte C/JM Gironella (sota llosa 1, Const. Fusté)   1.217,29 €   16/4/2014 1.217,29 € 41.793,48 € 41746 3/7/2015 

6 
Pavimentació provisional de l’espai sota vies entre passeaig d’Olot i c/ 
de la Creu (sota llosa 2. Tragsa) 

  1.313,44 €   23/6/2015 1.313,44 € 45.094,87 € 42191 22/7/2015 

7 Projecte de reposició de la llosa (coberta del TAV) 14.278,00 €       14.278,00 € ADIF     
  CARRER OVIEDO                 

8 
Ampliació vorera oest C/ Oviedo amb C/ Cassià Costal i Antoni Gaudí 
(Vorera C/ Oviedo. Const. Rubau) 

  1.813,19 € 
  

10/3/2015 1.813,19 € 62.252,69 € 42086 23/4/2015 

9 Modificació serveis previs a la pavimentació del C/ Oviedo. (OCAT)       27/7/2015   19.956,92 €     
10 Enderroc murets carrer Oviedo (OCAT)       23/7/2015   3.872,00 € 42306 30/11/2015 
11 Connexió semafòrica carrer oviedo (OCAT)       13/11/2015   999,96 € 42306 30/11/2015 

12 
Obres de col·locació d’escossells en vorera del C/ Oviedo (Const. 
Rubau) 

      25/10/2015   5.507,90 €     

13 Asfaltatge carril bici del carrer Oviedo (OSG)       12/6/2015   9.630,64 €     
  TOTAL PARCIALS 257.858,79 € 3.800.217,94 €     

 
 

                
 

 
TOTAL 4.058.076,73 € 

   



 
 

Pàgina 34 de 39 

CAP. 5 - PROJECTES I OBRES D’EXECUCIÓ PENDENTS (annex 18b)   
  

 
   

Núm.  Nom del projecte Redacció ext. 
Redacció 
SSTT 

Aprovació 
Inicial 

Aprovació 
definitiva 

Import del 
Projecte 

Import de 
l'execució 

Inici d'obra Final d'obra 

  ZONA MAS GRI - Entrada tuneladora                 

1 
Projecte de restitució del Riu Güell a la seva confluència amb el TAV 
(11.403)(Mas Gri) - Extern           

530000,00 € 
    

  ZONA AFECTACIÓ ESTACIÓ INTERMODAL                 
2 Enderroc del finger (conveni amb Adif)     23/12/2016 17/3/2017   490.247,45 €     

3 

Projecte de marquesina transversal connexió estació del TAV amb 
estació del tren convencional 

8.820,00 €   23/12/2016 17/3/2017 8.820,00 € 
399.605,97 € 

    
Projecte de marquesina longitudinal protecció façana lateral de l’estació 
del tren convencional 

427.198,10 € 
    

4 Projecte i restitució de l’escultura d’Andreu Alfaro a la plaça d’Europa   7.500,00 €     7.500,00 € 250.000,00 €     

5 
Projecte i obres de renovació de la plaça d’Espanya, front l’estació del 
tren convencional 

12.100,00 €   
    

12.100,00 € 
2.445.575,00 €     

180.000,00 €     
  ZONA D'AFECTACIÓ PEL PAS DE LA TUNELADORA                 
6 Retirada i reposició de tapes metàl·liques en les fites d’anivellació           44.730,00 €     
7 Retirada de primes d façana           15.520,00 €     
  TOTAL PARCIALS 28.420,00 € 4.452.876,52 €     

           

 
TOTAL 4.811.296,52 € 

             
  

RESUM DEL COST DE LES ACTUACIONS EXECUTADES PER L’AJUNTAMENT 
    CAP. 1 - ESTUDIS I ACTUACIONS PRÈVIES 2008-2013 545.412,76 €   

  CAP. 2 - COSTOS COMPLEMENTÀRIS DE CONTROL I COMPENSACIONS ALS VEÏNS 522.150,17 €   
  CAP. 3 - PROJECTES DE REPOSICIÓ FORA DEL PARC CENTRAL – EXECUTATS PER ADIF 74.166,73 €   
  CAP. 4 - PROJECTES DE REPOSICIÓ A LA ZONA DEL PARC CENTRAL 4.058.076,73 €   
  TOTAL ACTUACIONS EXECUTADES PER L’AJUNTAMENT 5.199.806,39 €   
      
  OBRES PENDENTS   
  CAP. 5 - PROJECTES I OBRES D’EXECUCIÓ PENDENTS 4.811.296,52 €   
  TOTAL ACTUACIONS 4.811.296,52 €   

 
 

Notes: Columna Redacció ext., és quan s’han fet tasques tècniques amb recursos externs  
Columna Redacció SSTT, és quan ho han fet els serveis tècnics de l’Ajuntament, s’ha fet amb recursos propis 
Es diferencien els honoraris dels projectes i dels costos d’execució en columnes separades 
També es diferencien els costos dels projectes redactats externament i els que han fet els serveis tècnics municipals. 
Totes les despeses de projectes externs i d’execució amb IVA del 21% 
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6 – INFORMES DE PATOLOGIES PARTICULARS 
 

Aquest punt només es s’adjunta com a informació complementaria. En el seu moment, per vetllar 
que no hi hagués afeccions a les edificacions durant l’execució de les obres dels túnels urbans i de 
l’estació, Adif, mitjançant l’empresa de control tècnic INTEMAC i en coordinació amb 
l’Ajuntament, va preveure un control exhaustiu dels edificis pròxims al traçat complementari als 
estudis inclosos al projecte. 
 

Es va fer des de dos vessants: 
 

- Anàlisi dels edificis existents i el seu comportament estructural abans de la execució de 
les obres, com a mesures de prevenció i control. 

 

- Presa de mesures d’auscultació i control durant l’execució de les obres. 
 

MESURES DE PREVENCIÓ I CONTROL 
 

Aquest anàlisi, que comportava la inspecció preliminar de façanes i zones comuns, i en detall, dels 
edificis d’habitatges i locals, es contrastava amb els informes corresponents al comportament 
estructural dels edificis, tenint en compte les característiques geotècniques del terreny i les obres 
a executar. 
 

Les conclusions, conjuntament amb els resultats de les auscultacions i el seguiment permanent de 
l’obra, van servir per verificar les mesures establertes en el projecte o si eren necessàries la 
implementació d’estratègies complementaries. 
 

A més, amb la revisió d’INTEMAC, és tenia una fitxa de les patologies existents de cara a possibles 
reclamacions de noves fissures o defectes nous, si era el cas. 
 

La previsió va ser la següent: 
 

- EDIFICIS A INSPECCIONAR:     571 
 

- ESTIMACIÓ D’HABITATGE TOTALS:  4.979 
 

- HABITATGES A INSPECCIONAR:   1.250 
 

La realitat ens ha demostrat, que llevat de les primeres afectacions, una vegada es van acabar els 
treballs de la tuneladora, a partir del 2012, Adif a cada reclamació enviava un tècnic d’INTEMAC, 
INTEINCO o inclús el cap d’obra, Sr. Carlos Martínez, els quals sempre rebutjaven les noves 
afectacions en els habitatges afirmant que eren moviments propis dels edificis. 
 

Opinió fora de tota lògica edificatòria i que els tècnics de l’Ajuntament rebutjàvem perquè, 
edificis de més de 25 anys, alguns de més de mig segle, ja no podien tenir moviments 
d’assentament, donat que el terreny, durant tots aquests anys ja s’havia estabilitzat. N’és evident 
que les vibracions i trànsit de camions a la zona va originar aquests nous moviments que Adif va 
rebutjar sistemàticament. 
 

També cal assenyalar que es van fer algunes revisions que no tenien res a veure amb les obres, tot 
i que els propietaris insistien en argumentar que si. 
 

La seqüència d’informe efectuats per l’Ajuntament on s’acceptava la responsabilitat d’Adif, entitat 
que no ha fet cap reparació, tot tenint en compte que no saben si hi ha veïns que hagin fet 
informes particulars a banda dels que ha fet l’Ajuntament, és la següent: 
 

- Any 2012     4 habitatges 
- Any 2013   11 habitatges  
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7 - CONSIDERACIONS FINALS 
 

Tal com queda reflectit en els punts previs de l’informe, el Parc Central de Girona era un conjunt 
principal de la ciutat format pel propi Parc i els carrers i barriades que el delimitaven. Carrers i 
barris que han quedat afectats durant quasi 10 anys pel retard de les obres i que Adif, en un 
principi, estava obligat a refer, i així ho havia manifestat al principi de les obres. 
 

Amb la crisi econòmica, que es va iniciar l’any que, casualment, van començar les obres, les 
condicions econòmiques del país, i d’Adif, van canviar dràsticament, la qual cosa va repercutir a la 
pròpia ciutat i veïns de la zona. És fruit d’aquesta crisi, d’altres condicionants polítics i del 
funcionament intern del propi Adif, els que han provocat la majoria de retards en la reposició 
superficial, no prevista adequadament en el projecte inicial del TAV. Queda palès que dita 
reposició es preveia fer més endavant, amb el soterrament de la línia de tren convencional i 
enderroc del viaducte. Obres que no s’han fet ni es preveuen que es facin, la qual cosa ha 
comportat que construccions que eren provisionals com la nova l’estació del TAV i el finger, 
quedessin ja con definitives, sense tenir-ho previst. 
 
Tal com s’ha comentat abans, això provocà que en maig de 2013, Adif comuniqués que no preveia 
reposar res més que la zona del Parc Central dintre de tanques, perquè considerava que la resta 
del Parc, i carrers annexos, eren fora de l’àmbit de les tanques i afirmava que no els havia afectat 
oblidant, interessadament, que del 2008 al 2013, totes les tanques havien anat canviant de lloc 
per imperatiu de l’execució, la qual cosa denotava una memòria molt selectiva. Ara la superfície 
delimitada per les tanques era de menor àmbit que els primers anys. 
 

La conseqüència, és que Adif va reinterpretar i falsejar la realitat a la seva conveniència, perquè, 
tal com s’ha demostrat en diferents punts del present informe: 
 

- la part arbrada del parc de fora tanques també va quedar totalment malmesa, amb la 
qual cosa s’havia de reposar 

 

-  
- Tanques al mig del parc i afectació de la plaça de Joan Brossa a 31/12/2010   – Font: ICGC  

 
- que la plaça de Joan Brossa va quedar totalment desmantellada i la van fer servir com a 

magatzem i aparcament propi, 
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       Plaça de Joan Brossa abans d’obres – Font: ICGC       Plaça Joan Brossa a 26/06/2011 - Font: ICGC 

 

- que al carrer Oviedo també van tenir afectacions les voreres, no només l’asfalt del carrer, 
 

 
Línia de tanques sobre la vorera del carrer Oviedo a 26/06/2011 - Font: ICGC 

 

- tant la connexió del passeig d’Olot amb el carrer Emili Grahit, com la prolongació del 
carrer de la creu fins el viaducte, van quedar malmesos i s’havien de reparar, 
 

 
           Cruïlla passeig d’Olot, Av. Santa Narcís i Plaça Montserrat a 07/11/2013 - Font: ICGC 
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- a més, com a la prolongació de la cruïlla del passeig d’Olot i Av. Sant Narcís, la plaça de la 

Mare de Déu de Montserrat va suportar tot el trànsit rodat durant molt de temps i va 
també va quedar molt malmesa, 
 

- que la ciutat ha quedat plena de plaques de registre de les fites d’anivellament (hitos de 
nivelación), necessaris per l’obra dels túnels, però ara són totalment innecessaris i s’han 
de treure, 
 

Es dona el cas que aquestes plaques, al ser d’alumini, es podrien retirar i reutilitzar en 
altres obres. Adif les dona per perdudes. 
 

    
 

- que en alguns edificis no s’han retirat els prismes d’anivellament que des del 2013 ja no 
són necessaris i malmeten les façanes d’edificis particulars. Adif només ha retirat alguns. 
 

Com en el cas anterior, es podrien retirar i aprofitar en altres obres d’Adif, o bé tornar a 
l’empresa fabricant, que ens ha confirmat que si estan en bon estat abonen uns 30,00 € 
per prisma. Recordem que els seu cost és de 130,00 € per unitat. 
 

         
 
Cost dels projectes. 
 
La majoria dels projectes de reposició han estat redactats pels serveis tècnics municipals. Per tant 
s’ha fet una valoració del 3% del cost d’execució en base als barems orientatius del Col·legi 
d’Arquitectes, tot i que només són de caràcter informatiu, perquè legalment els honoraris, 
actualment, són lliures.  
 

Informes de patologies  
 

L’any 2008, ADIF a través de la consultoria INTEMAC va fer tot un seguit d’informes de patologies 
existents en els edificis que estiguessin en l’entorn de les obres. Quan un veí o entitat reclamava 
danys per efecte de les obres, INTEMAC o ATISAE feien un nou informe de contrast. 
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Tots els informes de contrast que hem rebut neguen l’aparició de noves fissures o patologies en 
aquests edificis i les consideren normals per moviments propis de l’edificació. 
 

El tècnic que subscriu, conjuntament amb la tècnica Mireia Pujades, va fer algunes inspeccions de 
suport i si bé, en alguns casos, la nostra conclusió era la mateixa: que en edificis en primera línia 
d’obra era evident que el seu origen provenia de l’execució de les obres del TAV. Les entitats de 
contrast abans esmentades sempre ho han negat. 
 
Adif mai va tenir en compte els moviment generats per les seves obres i ho argumentava amb 
moviments naturals dels terrenys. La pregunta molt clara és: Moviments naturals del terreny en 
edificis de més de 25, 30 o 40 anys? Que el terreny ja no era consolidat? Adif mentia per no 
assumir els costos de reparació. 
 

Cal recordar les conclusions dels auditors de l’obra que va contractar l’Ajuntament durant 
l’execució dels túnels, Infraes i AMBERG infraestructures, els quals, en el seu darrer informe de 
Juny de 2011, van fer tot un seguit de recomanacions relatives al seguiment dels túnels durant la 
fase d’explotació. 
 

Dins les seves recomanacions explicava els riscos derivats de l’aigua i les vibracions. Aspectes 
fonamentals per entendre noves fissures i afectacions en edificis de més de 25 anys, que ja 
estaven assentats en el terreny i que no tenien perquè patir nous moviments. Entenem que 
s’haurien de revisar tots els informes d’Adif per saber si es pot fer alguna actuació conjunta. 
 

Estructura de l’informe 
 
L’estructura de l’informe és la tipificada en aquests procediments amb uns antecedents, 
declaració de tatxes, una explicació de motius, l’estudi dels incompliments i el cost total de les 
actuacions que l’Ajuntament ha portat a terme sense ser el responsable directe. 
 

Es el que exposo, perquè tingui els efectes que siguin oportuns i segons el meu lleial saber i 
entendre, opinió que sotmeto a qualsevol altre més ben fundada, a Girona, 28 de febrer de 2018. 

La reproducció parcial o total del present informe queda prohibida sense la aprovació per escrit 
del redactor. 

Aquest dictamen consta de 39 pàgines numerades i signades, i 18 annexos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josep M. Arjona i Borrego 
Arquitecte tècnic – Enginyer d’edificació 

Màster en gestió del patrimoni cultural en l’àmbit local 
Oficina Municipal TAV. Febrer de 2018 

 




