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1. INTRODUCCIÓ
Les infraestructures de transport són un element de vertebració del territori clau per al
funcionament correcte de l’economia i la societat, ja que permeten el transport de mercaderies i
persones per ajustar-lo a l’estructura productiva i de consum del país. Aquest document pretén
servir de punt de partida per al diàleg, a fi d’establir un consens sobre les infraestructures de
transport que són més necessàries per al funcionament adequat del país.
En aquest informe s’analitza la importància que tenen les infraestructures per a l’economia
del territori on es localitzen. A l’inici, es fa una comparació entre Catalunya i algunes regions
europees de característiques similars per veure en què se’n diferencia el territori català. Més
endavant s’estudia l’evolució de l’estoc d’infraestructures a Espanya, Catalunya i Madrid, per
tal de constatar si s’ha produït una evolució diferenciada entre els territoris analitzats. També
s’estudia l’impacte de l’aplicació de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya i de les mesures contingudes en l’Acord estratègic per a la internacionalització, la
qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. Aquesta anàlisi s’acompanya
d’una síntesi sobre com es gestionen les infraestructures a Catalunya. Finalment, s’adjunta una
llista de les infraestructures que es consideren més necessàries, prioritàries i estratègiques.
Els resultats mostren un impacte limitat de les infraestructures sobre el creixement econòmic,
sempre subjectes a una necessitat prèvia (congestió de les infraestructures existents) i a una
dotació suficient de capital privat. S’observa també menys dotació en infraestructures com
ara la carretera o el ferrocarril que en altres regions europees.
Dins de l’àmbit estatal, en els darrers vint anys s’observa un creixement més baix de la
dotació d’infraestructures a Catalunya que al conjunt de l’Estat, però molt menor que a
la Comunitat de Madrid, la metròpoli que competeix més directament amb Catalunya en
captació d’empreses dins de l’Estat. Aquesta situació s’agreuja en els darrers anys de la
sèrie analitzada. Així mateix, s’aprecia un greuge pressupostari respecte a altres comunitats
autònomes si es té en compte el pes percentual de Catalunya en termes de PIB i població.
L’estudi de les mesures contingudes a l’Acord estratègic mostra un grau d’aplicació elevat
d’aquestes, si bé hi ha un cert endarreriment pel que fa a la construcció i planificació de
noves línies ferroviàries, més costoses i complexes que altres infraestructures.
Pel que fa a la gestió de les infraestructures a Catalunya, s’observa un elevat grau de
centralisme estatal, fet que en condiciona l’aprofitament i l’eficiència.
Finalment, a la llista d’infraestructures prioritàries destaquen les ferroviàries i les viàries, per aquest
ordre. Una vegada finalitzades, o en procés de finalització, les ampliacions de ports i aeroports,
és el torn de reordenar el trànsit interior cap a modes més eficients, sostenibles i segurs.
5

2. IMPORTÀNCIA DE LES INFRAESTRUCTURES
DE MOBILITAT PER A L’ACTIVITAT ECONÒMICA
Els impactes que té la inversió en infraestructures sobre l’activitat econòmica es poden
percebre des de diversos punts de vista: en funció dels efectes a curt o llarg termini, de
l’eficiència o l’equitat, dels costos i beneficis que aporten, dels impactes de localització/
deslocalització de l’activitat, des d’un punt de vista sectorial, com a eix per a la gestió del
territori, etc. Aquest apartat s’ha dividit en tres subapartats, que corresponen a agrupacions
dels punts de vista esmentats, per tal de facilitar al lector l’ordenació de conceptes.
Primerament, s’analitza l’impacte de les infraestructures sobre el creixement i la cohesió
territorial. Després, s’estudia com actuen les infraestructures en la gestió del territori, i la
importància que aquest fet té en els resultats econòmics d’una regió o país.
INFRAESTRUCTURES I CREIXEMENT
Les infraestructures contribueixen al creixement? I si ho fan, fins a quin punt és desitjable invertir en
infraestructures per damunt d’altres inversions també productives? Davant d’una decisió d’inversió,
resulta clau conèixer el rendiment d’una determinada inversió, a fi de seleccionar la més rendible
socialment, mediambientalment i econòmicament. A continuació es proposen algunes reflexions
sobre quin és, o pot ser, el retorn d’una inversió en infraestructures en termes econòmics.
Un primer punt d’anàlisi d’aquests impactes són les diferències entre els efectes a curt termini
i a llarg termini1. A curt termini la inversió en infraestructures pot portar un cert dinamisme a la
zona on es du a terme, gràcies a la mateixa construcció i al xoc en la demanda que aquesta
comporta. En l’àmbit macroeconòmic, la despesa en infraestructures, com tota despesa
governamental, pot servir també per corregir el cicle, invertint més en anys de creixement baix
o decreixement, i invertint menys en anys de creixement elevat. A la pràctica, però, aquest
component contracíclic de la despesa en infraestructures té lloc només en certa mesura.2
A llarg termini millora la competitivitat de la zona en reduir-se els costos de transport (en
temps o en altres inputs com poden ser el carburant, els vehicles, etc.), i també l’accés als
mercats, i s’aconsegueix ampliar el pool de treballadors per a les empreses i el de llocs de
treball a l’abast dels treballadors. La millora de l’accessibilitat de la població al lloc de treball
1 La deﬁnició de curt i llarg termini és diferent per a les infraestructures que per als principals indicadors econòmics (inﬂació,
atur, creixement). Tot i que no hi ha un consens, podem interpretar els efectes a curt termini com els efectes a menys de cinc
anys vista, i els efectes a llarg termini com els efectes a més de cinc anys vista (Álvarez i Herce, 1993, a Bel, G., 2002).
2 Aparentment, la inversió en infraestructures augmenta després d’anys de creixement del PIB, amb un retard de prop de tres
anys. Així doncs, sembla que hi ha un predomini de l’efecte del creixement passat per sobre de la concepció de la inversió en
infraestructures com a element contracíclic, si bé l’efecte anterior fa que aquest es produeixi de manera parcial.
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Gràﬁc 1. Creixement real del PIB i de l’estoc real net d’infraestructures de transport a
Catalunya (1981-2004)
Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de la Fundació BBVA i l’INE.

afavoreix l’ocupació, i una correspondència més bona entre treballador i lloc de treball, que
repercuteixen en una major producció i productivitat. Així doncs, es produeixen moviments
de relocalització, tant de l’activitat com de les residències dels individus, per optimitzar la
nova relació entre costos de desplaçament, costos del sòl i altres. En l’àmbit macroeconòmic,
per tant, impliquen un creixement del PIB produït per un xoc en l’oferta.
Els efectes a llarg termini s’han intentat mesurar en múltiples estudis. Des de la publicació
d’Aschauer (1989), s’ha estimat l’elasticitat del PIB respecte a la inversió en capital públic
a través de diversos models macroeconòmics de creixement. És a dir, es vol analitzar en
quin percentatge augmentarà el PIB davant d’un increment de l’1% en la dotació de capital
públic. Normalment, es distingeix entre capital públic productiu i social; el primer tipus fa
referència a les infraestructures, i el segon, a escoles, hospitals, presons, etc. Els resultats
d’aquests estudis es mostren a continuació:3

3 En molts casos, la metodologia utilitzada i el període analitzat difereixen entre els estudis, la qual cosa podria explicar part
de les diferències. Així mateix, la recopilació d’articles l’efectua Àlvar Garola a Robusté, F. (2005). No hem avaluat els matisos
implícits en cada estudi.
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Taula 1. Elasticitat del PIB respecte a la inversió en infraestructures
Unitats: percentatges.

Any

Autor

Zona

E. capital
públic

1973

Mera

Regions Japó

0,20

1986

Eberts

A.M. EUA

0,03

1987

Costa et al.

EUA

0,20

1988

Holtz Eakin

EUA

0,39

1989

Aschauer

EUA

0,39

1989

Duffy et al.

A.M. EUA

0,08

1990

Munnell

EUA

0,34

1990

Munnell

EUA

0,15

1990

Ford i Poret

Països OCDE

0,29/0,66

1991

Einer

EUA

0,17

1993

Munnell

EUA

0/0,38

1992

Agrimón et al.

Espanya

0,59

1992

Bajo i Sosvilla

Espanya

0,19

1993

PDI

Espanya

0,23

1993

Mas et al.

Espanya

0,29/0,35

1994

García i Serra

Espanya

0,18/0,27

2000

De la Fuente

Espanya

2005

Robusté

Espanya

2006

Raurich i Sala

Espanya

2007

Moreno
i López-Bazo

Espanya

E. capital
públic
productiu

E. capital
públic
de transport

0,24

0,10
0,19

0,16
0,03

Font: Robusté, F. (2005) i elaboració pròpia.

Els resultats sobre l’aportació de la inversió en infraestructures al PIB són confusos. Mentre que
alguns autors conclouen que hi ha una aportació significativa i positiva, d’altres afirmen que tal
relació no existeix, o que la relació entre inversió en infraestructures i creixement és negativa.4

4 Vegeu Public Finances in EMU, 2003.
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Per a Catalunya, hi ha estimacions fetes per Raurich i Sala (2006) i Moreno i López-Bazo
(2007), en què, amb diferents metodologies, s’estima l’elasticitat per al conjunt del país i per
a cadascuna de les províncies. Els resultats són els següents:
Taula 2. Elasticitat del PIB respecte a la inversió en infraestructures, per províncies, a
Catalunya5
Unitats: percentatges.

Raurich i Sala
E. capital
públic

Moreno i López-Bazo6

E. capital públic E. capital públic E. capital públic
productiu
local
de transport

Barcelona

0,32

0,37

0,54

0,19

Girona

0,35

0,41

0,22

0,07

Lleida

0,36

0,44

0,08

0,05

Tarragona

0,25

0,27

0,32

0,06

Catalunya

0,32

0,38

-

-

Font: Raurch i Sala (2006) i Moreno i López - Bazo (2007).

Segons les dades de Moreno i López-Bazo (2007), més pròximes als rendiments esperats,
Barcelona és la província de l’Estat espanyol on la inversió pública és més rendible, tant en
infraestructures de transport com en inversions de caràcter local. Malgrat això, els autors
argumenten que el rendiment de les infraestructures s’obté sempre sobre el passat, fet
que no implica necessàriament que en el futur l’impacte d’aquestes hagi de ser l’estimat.
Així mateix, conclouen que les infraestructures de caràcter local presenten uns rendiments
superiors als de les infraestructures de transport.
L’existència de rendiments decreixents fa que les infraestructures siguin molt més rendibles
en termes de creixement en aquelles regions amb una menor dotació. Hi ha un consens
general que aquestes no afavoreixen el creixement econòmic per se, però que el limiten

5 L’estudi de Moreno i López-Bazo té en compte els efectes de l’espai i el temps en l’anàlisi, i els resultats obtinguts semblen
més pròxims a la realitat, amb rendiments del 5-7% per a Girona, Lleida i Tarragona, molt per sota dels rendiments de ﬁns al
44% que mostra l’estudi de Raurich i Sala i que semblen menys creïbles.
6 L’estudi té en compte els efectes de desbordament que té la infraestructura sobre les regions veïnes. Si s’incorpora aquest
fenomen, l’efecte de la infraestructura de transport esdevé negatiu, ja que redueix la producció a les regions pròximes a causa
d’una deslocalització de l’activitat. Els autors assenyalen la idoneïtat de la inversió en infraestructures locals per sobre de les
de connexió de regions.

9

si són insuficients.7 El gràfic següent mostra l’evolució del rendiment del capital públic
a Espanya del 1965 al 1997, que, com s’aprecia, és clarament decreixent a mesura que
transcorre el temps o, el que és el mateix per a aquest període, és decreixent a mesura que
augmenta l’estoc de capital públic existent.
Gràﬁc 2. Evolució del rendiment del capital públic local i de transport a Espanya
(1965-1997)
Unitats: percentatges.
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Font: Moreno i López-Bazo (2007).

Així doncs, allò que garanteix una inversió eficient en infraestructures i un funcionament
correcte de l’economia és la proporció entre capital públic i capital privat. En el cas de les
economies madures, com l’espanyola, els rendiments de la nova inversió són positius però
reduïts, cosa que fa preferible moltes vegades centrar els esforços en una millor gestió de
les infraestructures més que no pas en noves construccions8, excepte en casos clars de
congestió i en aquells en què les millores en termes de gestió siguin escasses.

7 Per aquest motiu, els estudis contemporanis sobre els EUA mostren un menor impacte de les infraestructures sobre el PIB,
especialment a partir de l’acabament de l’autopista interestatal. En tenir una bona dotació d’infraestructures, els efectes són
més limitats que a altres països en via de desenvolupament o menys desenvolupats.
8 Vegeu Bel (2007).
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El gràfic següent mostra aquest extrem de maduresa, amb una relació més o menys estable
entre capital públic i privat fins a principis dels anys noranta, i un creixement del capital públic
per sobre del capital privat durant l’última dècada del segle XX. Així mateix, s’observa el pes
menor que tenen les infraestructures públiques a Madrid i Catalunya, fet que es correspon
amb la major rendibilitat que presenten les infraestructures localitzades en aquests territoris,
fruit de les economies d’escala.9
Gràﬁc 3. Percentatge de capital públic sobre capital privat a Espanya, Madrid i Catalunya
(1964-2004)
Unitats: proporció de capital públic i capital privat en percentatges.

14,0
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Fundació BBVA.

Una dotació insuficient en infraestructures minvarà el creixement potencial del territori, mentre
que una dotació superior al que és òptim suposarà, a banda d’una despesa innecessària, uns
majors costos de manteniment i reposició de la infraestructura. Així mateix, la indivisibilitat
de la nova infraestructura en porcions mínimes fa que l’adequació a la demanada s’efectuï
mitjançant salts en l’oferta. Aquests fets fan que hi hagi dues “estratègies” en la provisió
d’infraestructures: una, basada en el desenvolupament per escassetat, invertint un cop les

9 Convé indicar que, com més superﬁcie hi ha es necessita, més dotació d’infraestructura pública. Així en comparar Madrid
i Barcelona, la tendencia és similar ﬁns a l’any 2000 per als dos àmbits territorials. A partir d’aquest any, a Madrid el capital
públic creix per sobre del capital privant ﬁns a fases superiors a les de Barcelona.
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infraestructures actuals ja estan saturades; i l’altra, basada en l’excés, en què s’inverteix per
sobre de les necessitats contemporànies del territori, tot esperant que creixi la demanda.
Hirschman (1958)10 argumenta que és preferible adoptar un desenvolupament per escassetat
vistos els costos elevats que es deriven del desenvolupament per excés. Malgrat això, convé
apreciar que aquestes estratègies afecten només la decisió d’inversió, però no el procés
de planificació de les infraestructures. Així, si es preveu un augment futur de la demanda
d’ús de la infraestructura, justificat mitjançant estudis tècnics qualificats, convé començar
a planificar i programar per tal de reduir al mínim el temps entre els primers símptomes de
congestió i la finalització de l’obra encarregada de solucionar-los.
Evidentment, els efectes sobre l’economia difereixen en funció de la infraestructura en què
s’inverteixi, ja que cadascuna presenta unes particularitats i externalitats que deriven en
uns costos i beneficis, socials i mediambientals, que han de tenir-se en compte a l’hora
d’analitzar-ne l’impacte. En aquest sentit, és difícil aventurar-se a definir, de manera general
o agregada, quina inversió resultaria més rendible per al conjunt de l’economia, motiu pel
qual caldria analitzar-les per separat, projecte a projecte.
Els impactes de la construcció d’una infraestructura també difereixen entre sectors econòmics
segons la importància que té l’accessibilitat als mercats per a la localització de l’activitat
econòmica per a cadascun d’aquests.11 Per a Alañón i Aruzo (2006) i sobre la base de dades
del Registre d’Establiments Industrials de Catalunya (REIC), l’accessibilitat als nuclis urbans,
mesurada en temps mitjà d’accés als nuclis de més de 150.000 habitants, és important per
a la localització de gairebé totes les branques manufactureres a Catalunya, especialment per
a les empreses intensives en treball. No és el cas de l’accessibilitat global, mesurada com el
temps necessari per arribar a la xarxa d’alta capacitat que, en el cas de Catalunya, només és
important per a la localització dels sectors de productes alimentaris i begudes.12
EFICIÈNCIA I EQUITAT: CONVERGÈNCIA O DIVERGÈNCIA?
Atesos els efectes de les infraestructures sobre la producció, ens podem centrar ara en el debat
existent entre l’eficiència en termes de creixement econòmic que pugui tenir la infraestructura,
i l’equitat o redistribució de la riquesa entre territoris que permet, en funció d’on es localitzi. A

10 Vegeu Carpintero (2005).
11 Normalment s’estudia de manera empírica la localització de la indústria, tot i que la teoria ho amplia a tots els sectors
econòmics.
12 L’estudi, però, només mesura la importància de la connexió amb la xarxa de carreteres, fet que representa un biaix clar per
analitzar la importància del conjunt de les infraestructures. Els mateixos autors conclouen, en un estudi a escala estatal, que
l’accessibilitat global sí que és determinant per a la localització de l’empresa. Vegeu Alañón et al. (2005).
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escala europea, en no existir altres mecanismes millors de redistribució de la renda entre països,
les infraestructures es conceben com un instrument de cohesió encaminat, principalment, a
reduir desigualtats territorials. A Espanya, malgrat que hi ha altres mecanismes de redistribució
de la riquesa (el Fons de Compensació Interterritorial, per exemple), s’ha produït una transició
del model inversor, basat en l’eficiència, durant els últims anys del franquisme, a un model
redistributiu, basat en l’equitat territorial, amb l’arribada de la democràcia.13
Aquesta concepció de les infraestructures com a mecanisme redistributiu ha estat criticada
pels qui pensen que seria millor utilitzar altres instruments per a la redistribució de la renda,
i concentrar-se en l’eficiència de les infraestructures, que en ser més productives ajudarien
a generar una renda major per després redistribuir-la. La no-aplicació d’altres mesures
redistributives, però, fa que les infraestructures assumeixin moltes vegades el paper del
repartiment de la renda.14 Altres assenyalen que la redistribució que permet la inversió en
infraestructures només es produeix a escala territorial i no entre individus, cosa que limita els
seus efectes redistributius reals entre la població.
Per altra banda, hi ha els qui pensen que les infraestructures són un element tan vàlid com
qualsevol altre per redistribuir la renda. Aquests argumenten que en molts casos la redistribució
de la renda per mitjà de mecanismes convencionals (via sistema fiscal) es produeix només
de forma parcial, i que les inversions reals garanteixen una inversió productiva al territori.
L’existència de dues posicions extremes entre eficiència i equitat fa que hi hagi un ventall
ampli d’opcions de govern en funció de la importància que es doni a cada variable. A Espanya,
dels anys seixanta als anys vuitanta, la inversió en infraestructures va afavorir la divergència
en renda per càpita entre regions com a conseqüència d’un model basat en l’eficiència. En
canvi, des dels anys vuitanta, la inversió ha afavorit la convergència en termes de renda per
càpita entre comunitats autònomes.15
Malgrat el debat entre eficiència i equitat, cal assenyalar que els dos conceptes no tenen per
què ser antagònics. Així, poden existir inversions en infraestructures eficients i equitatives,
considerades d’interès general. Així mateix, l’adopció d’un criteri inversor no té per què
anar orientat a un únic objectiu. Es poden fer polítiques equitatives, sense descuidar altres
inversions eficients, establint un terme mitjà entre eficiència i equitat i garantint uns resultats
globals neutres, fet que, com hem dit, no s’ha produït a Espanya les últimes dècades.

13 Vegeu De la Fuente (2002).
14 Vegeu De la Fuente (2002).
15 Vegeu De la Fuente (2002).
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Finalment, cal indicar que Moreno i López-Bazo (2007) estimen els impactes territorials
diferenciats entre les infraestructures de caràcter local i les de transport, i conclouen que
les infraestructures de transport tenen uns efectes negatius sobre les regions veïnes on es
localitzen a conseqüència de migracions dels factors, mentre que les de caràcter local no
presenten aquestes externalitats. És a dir, la inversió en infraestructures de transport per
anivellar la renda genera una redistribució ineficient, ja que permet un creixement determinat
en una regió, que es deriva d’un creixement menor de les regions veïnes d’aquesta. En aquest
sentit, critiquen que molts cops, a escala europea o estatal, s’hagi invertit en infraestructures
de transport en pro de la convergència, quan la inversió en infraestructures locals hauria
resultat molt més eficient en termes d’anivellament de rendes.
LES INFRAESTRUCTURES I LA GESTIÓ DEL TERRITORI
Les inversions en infraestructures formen part d’un conglomerat d’accions pròpies del sector
públic que porten associades un seguit d’externalitats negatives i positives, en què l’adopció
d’una política concreta determina el predomini de les beneficioses o les perjudicials per al
benestar de la població. Les inversions en infraestructures han d’anar acompanyades d’una
bona dotació de servei de transport, així com d’una planificació urbanística i ambiental,
per tal de maximitzar els efectes beneficiosos d’aquestes sobre el territori i per reduir-ne
els impactes negatius. En aquest sentit, també són importants les polítiques d’ocupació,
habitatge, etc., que garanteixin l’ocupació dels ciutadans en un lloc de treball pròxim al lloc
de residència.
Així doncs, per garantir la igualtat de condicions en l’accés als serveis públics i per fomentar
la cohesió social, és important millorar les infraestructures perquè també ho faci el temps
dels desplaçaments. Aquesta millora ha de permetre una bona connexió entre territoris i
facilitar l’aplicació de polítiques de transport públic.
Des d’un punt de vista més global, les infraestructures, i sobretot les de mobilitat, també
esdevenen un poderós instrument de gestió del territori. Per a una economia regional és
indispensable gaudir dels beneficis d’una presència urbana ben interconnectada amb el seu
hinterland. Aquest procés de creixement i d’urbanització del país ha de ser, però, un procés
sotmès a una certa gestió governamental.
A l’hora de gestionar el territori, el paper de les infraestructures és clar. Des del model inicial
de Von Thünen fins als models gravitacionals desenvolupats més recentment, totes les
explicacions teòriques de l’existència d’aglomeracions urbanes basen els seus arguments,
d’una banda, en un conjunt de forces centrífugues, que empenyen empreses i treballadors
a congregar-se al voltant d’un pol urbà d’atracció, i que designem genèricament amb el
concepte d’accessibilitat o economies d’aglomeració; i, de l’altra, en un conjunt de forces
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centrípetes, contraposades, que es poden designar genèricament amb el concepte
d’impedància, i que, entre d’altres, es troben sobretot conformades pels costos de transport.
Sota aquesta perspectiva, les infraestructures garanteixen l’accessibilitat a mesura que
abarateixen els costos de transport, eviten el col·lapse i estructuren el territori al voltant d’un
pol urbà de creixement.
Des d’un punt de vista social i econòmic, les aglomeracions urbanes esdevenen un pol de
creativitat i innovació vital per al desenvolupament de les regions, i suposen moltes vegades
aquella massa crítica necessària per tal de tirar endavant empreses innovadores i, per tant,
més arriscades. L’estructura urbana que garanteixi aquest paper pot ser, en aquest sentit,
monocèntrica o policèntrica, per exemple.16 Tant en un cas com en l’altre els beneficis de
l’aglomeració urbana es fan evidents. Tot i això, les economies d’aglomeració que trobem
darrere d’aquests processos deixen d’actuar a partir d’un punt crític. Tal com hem anat veient,
les infraestructures ajuden a superar aquests límits reestructurant el territori i fomentant
processos de conurbació a mesura que milloren la interconnexió i faciliten l’accessibilitat
als agents. Les infraestructures també permeten modificar l’estructura urbana del territori,
fent-la més o menys policèntrica, i dotant-la de les xarxes d’interrelació necessàries per a
l’aprofitament d’aquelles sinergies que asseguren el desenvolupament de tota la regió.
Recapitulant, en el context actual de liberalització progressiva dels intercanvis comercials i de
pèrdua de marge de maniobra dels governs en termes de polítiques d’intervenció monetària i
fins un cert punt fiscal, la planificació territorial, i per extensió la inversió en infraestructures,
adquireixen una dimensió governamental també renovada en l’àmbit regional. De fet, les
regions competeixen en aquest mercat cada cop més global sobre la base dels principis
d’avantatge absolut o comparatiu de la teoria del comerç internacional. A la pràctica, això
suposa que no hi ha cap garantia de manteniment de l’statu quo de les economies en el context
internacional, atès que es pot donar tant l’escenari d’un reforçament de les forces centrípetes
d’aglomeració, com una actuació principal de les forces centrífugues en un context de crisi.
És precisament per aquesta raó que conceptes com ara el d’accessibilitat, paral·lelament
a altres com ara la qualitat de capital humà, o fins i tot la qualitat ambiental, esdevenen
vitals per tal d’assegurar un nivell de competitivitat suficient per mantenir-se en el marc
d’aquest món cada vegada més globalitzat. Per aquest motiu, tant per a les economies més
consagrades com per a les més modestes, actualment s’imposa cada cop més l’estratègia
de la competitivitat territorial, i de fet l’instrument de gestió del territori més directe que es té
a l’abast és, sens dubte, entre d’altres, la inversió pública en infraestructures.17

16 Vegeu Camagni (2005).
17 Vegeu Camagni (2005).
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Des d’aquesta perspectiva territorial, i en un context de liberalització i globalització creixent,
la justificació de l’aplicació dels criteris redistributius d’equitat pren forma en la mesura que
esdevenen un instrument necessari per tal de mantenir una certa cohesió social que no faci
perillar els processos de globalització. Per altra banda, resulta també perfectament justificable,
sobretot en termes estrictament econòmics, la necessitat d’apostar pels pols guanyadors,
pal de paller de les estratègies dels estats a l’hora d’assegurar, en un context cada cop més
competitiu, uns bons resultats en la cursa internacional que s’està desenvolupant. Torna a
ser la dicotomia eficiència versus equitat, tal com ja hem analitzat, però aplicada a l’àmbit
territorial.18

18 Vegeu Camagni (2005).
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3. INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT: COMPARATIVA
EUROPEA
Fent una comparativa amb altres regions europees de característiques similars a Catalunya,19
s’observa que el principal dèficit de Catalunya respecte a aquestes regions es troba en els
quilòmetres de carretera i ferrocarril per habitant, així com en el transport de mercaderies en
mitjà aeri, o el transport de passatgers per mar. En canvi, Catalunya sobresurt pel que fa a
transport aeri de passatgers, i assoleix cotes similars a la mitjana en transport de mercaderies
per mar i quilòmetres d’autopista.20
Gràﬁc 4. Comparativa de les infraestructures de transport entre Catalunya i regions
europees similars (2005)
Unitats: índex base = 100.
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Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat.

19 Aquestes regions de referència s’han extret de l’estudi Dotació d’infraestructures de transport a Catalunya, de Garola, A. i
Lleonart, P. (2001), presentat al «Fòrum sobre les necessitats de transport a Catalunya i el seu ﬁnançament». Aquestes regions,
o països, són Dinamarca, Baden-Württemberg, Baviera, Hessen, Baixa Saxònia, Roine-Alps, Piemont, Llombardia i Holanda
occidental. S’han exclòs les regions pròximes a Catalunya, com el Llenguadoc-Rosselló, la regió Migdia-Pirineus, o les de
l’Estat espanyol pròximes a Catalunya (Aragó i Comunitat Valenciana).
20 La metodologia emprada per fer el càlcul difereix sensiblement de la utilitzada a Garola, A. i Lleonart, P. (2001). S’han
obtingut dades d’Eurostat del 2005 per quilòmetres de via en autopistes, carreteres i ferrocarril; milers de passatgers
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En el cas de les carreteres i el ferrocarril, l’orografia del terreny a Catalunya, força més
muntanyosa que la de la majoria de les regions europees considerades, podria explicar
la menor dotació en infraestructures terrestres, com a conseqüència d’un major cost de
construcció.
La dotació en autopistes, similar a la de les regions considerades, es podria explicar
pel fet que Catalunya sigui un territori de pas entre la resta de l’Estat i França. Aquesta
característica del territori podria explicar les diferències entre aquesta infraestructura i la
resta de construccions terrestres, en ser una via emprada per a desplaçaments de llarg
recorregut.
El major nombre de passatgers en aeroports s’explicaria pel component turístic de la regió
catalana, un dels fets distintius respecte a les altres regions. El transport de mercaderies en
mitjans aeris té un pes poc significatiu dins del conjunt de mercaderies transportades, així
que els pitjors resultats que registra no haurien de ser alarmants.
Per acabar, el nivell dels ports de mercaderies està en línia amb el d’altres regions, mentre
que el transport de passatgers per via marítima està lleugerament per sota de la mitjana. El
fort pes de l’activitat aeroportuària en transport de passatgers, així com la pitjor localització
de Catalunya per al trànsit marítim de persones respecte a altres regions ubicades al Mar
del Nord, on aquest té un pes considerable, podrien explicar aquesta menor capacitat de
transport.

transportats en ports i aeroports, i milers de tones transportades en ports i aeroports. Aquestes quantitats s’han dividit per la
població resident a les regions, i després s’ha fet una comparativa entre regions, en què 100 equival a la mitjana. Si es tenen
en compte el PIB i la superfície, els resultats són molt similars als obtinguts en termes per càpita.
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4. ANÀLISI I AVALUACIÓ DELS DÈFICITS
EN INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT:
LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DE L’ESTATUT
D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
La definició de dèﬁcit quan es parla d’infraestructures és complexa. Per una banda, el dèficit es
pot entendre com una mancança física, que pot impedir el creixement desitjat, o senzillament
no cobrir les necessitats bàsiques per desenvolupar el dia a dia de l’economia. Per l’altra, el
dèficit es pot interpretar en termes fiscals o de finançament. En aquest cas, no té per què
existir una dotació insuficient d’infraestructures, però hi pot haver un greuge, o una mancança,
a l’hora de finançar-les, per part d’alguna administració. Evidentment, hi pot haver només un
tipus de dèficit, que tots dos tinguin lloc al mateix temps, o que no n’hi hagi cap.
Primerament s’estudia el dèficit real d’infraestructures, mesurat sobre la base de l’estoc
existent, i en comparació amb l’estoc en altres àmbits territorials. S’inclou també una anàlisi
del dèficit a partir de l’ús o la congestió que presenten les diferents infraestructures. En
segon lloc, es fa una anàlisi del dèficit fiscal o financer, per comprovar en quina situació
es troba Catalunya respecte a altres comunitats, i quina ha estat, o es preveu que sigui, la
incidència de la disposició addicional tercera.
L’EVOLUCIÓ DE L’ESTOC D’INFRAESTRUCTURES
Per mesurar l’evolució de l’estoc d’infraestructures de transport, s’han obtingut dades de la
Fundació BBVA, corresponents a l’estoc net real, per a Espanya, Catalunya i la Comunitat
de Madrid. La comparativa entre Catalunya i Espanya ens servirà per analitzar les diferències
respecte al conjunt de l’Estat o la mitjana de regions espanyoles, mentre que una comparativa
entre Catalunya i Madrid ens permetrà analitzar les diferències que hi pugui haver entre els
dos pols de desenvolupament més importants del país.21
En primer lloc, i per tenir una visió més clara dels efectes agregats, s’han agrupat els estocs
de carreteres, ferrocarril, aeroport i port per als tres àmbits territorials. El gràfic següent
mostra la variació en l’estoc d’aquesta sèrie des del 1965 fins al 2004. El gràfic presenta tres
parts clarament diferenciades: la primera, en què l’estoc d’infraestructures de transport creix
més a Catalunya que a Espanya o Madrid, que comprèn el període des del 1965 fins al 1975,
aproximadament, i que representa el període de construcció de les autopistes de pagament

21 S’havia considerat la possibilitat d’incloure-hi Barcelona, però les diferències respecte a Catalunya no són signiﬁcatives.
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a Catalunya; la segona, en què l’estoc creix menys a Catalunya que a l’Estat, que s’inicia
amb la transició i acaba a mitjan anys noranta, en una època en què els esforços inversors
estatals estaven concentrats principalment en l’equitat territorial; i un tercer període, en què
l’estoc creix a Catalunya fins a taxes lleugerament inferiors a Espanya, però fins a taxes molt
inferiors a Madrid, que comprendria el període des del 1996 fins al 2004.
Gràﬁc 5. Evolució de la variació de l’estoc real net agregat d’infraestructures de
transport a Espanya, Catalunya i Madrid (1965-2004)
Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de la Fundació BBVA.

Evidentment, cal analitzar els efectes que ha tingut un diferent creixement del PIB i la
població per als diferents àmbits considerats. Descomptant per aquests dos conceptes,22
s’observa un diferencial en el creixement entre àmbits. Així, des de l’any 1986 fins al 2004,23
l’estoc real net, sense variacions en la producció, ni en la població resident, ha crescut el
33,4% a Catalunya, el 69,9% a Espanya i el 128,4% a Madrid. És a dir, el creixement real
net, descomptant-ne els efectes del PIB i la població, ha augmentat més del doble al conjunt
d’Espanya que a Catalunya, i gairebé quatre vegades més a Madrid que a Catalunya.

22 Restant al creixement acumulat de l’estoc en infraestructures el creixement acumulat en PIB i el creixement acumulat en
població.
23 Les sèries de població i PIB disponibles només permetien analitzar l’evolució des del 1986.
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Gràﬁc 6. Creixement acumulat de l’estoc real net d’infraestructures a Espanya,
Catalunya i Madrid (1986-2004)*
Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de la Fundació BBVA i l’INE.
*El creixement real net fa referència al creixement de l’estoc real net, mentre que el creixement real net
descomptant població i PIB fa referència al creixement de l’estoc real net, descomptant-ne el creixement
del PIB i el creixement de la població.

L’estoc d’infraestructures l’any 2004, en euros de l’any 2000, representava 213,0 milers de
milions d’euros a Espanya, 30,9 a Catalunya i 24,9 a Madrid. En termes per càpita, Espanya
és l’àmbit amb més estoc per càpita, amb 4.900 euros per càpita, seguida de Catalunya,
amb 4.500, i Madrid, amb 4.200. Si s’hi afegeix la superfície, els resultats són els contraris,
i Madrid passa a tenir 3,78 vegades més estoc que Catalunya per habitant i quilòmetre
quadrat, i 54 vegades l’estoc de què disposen al conjunt de l’Estat.
Analitzant el conjunt d’infraestructures per separat, respecte a Espanya, s’observa una millora
de l’estoc fins a mitjan anys setanta en totes les infraestructures (excepte en inversions
portuàries). Des de llavors, només el ferrocarril i els ports mantenen uns nivells d’estoc més
o menys estables respecte a l’estoc estatal. Els descensos més pronunciats es produeixen
en carreteres i aeroports, si bé aquests últims recuperen part del terreny perdut durant els
darrers anys de la sèrie analitzada.
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Gràﬁc 7. Pes percentual de l’estoc d’infraestructures de Catalunya sobre el conjunt de
l’Estat per als diferents tipus d’infraestructures de transport (1964-2004)
Unitats: percentatges (Espanya = 100).
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Font: elaboració pròpia a partir de la Fundació BBVA.

L’any 2004, només el ferrocarril supera el pes percentual que representa la població dins
del conjunt de l’Estat,24 i cap infraestructura de transport supera el pes del PIB català
sobre el PIB espanyol. Aquest fet és especialment notori per a les infraestructures viàries i
aeroportuàries.

24 Tot i que en aquest cas cal tenir molt present que s’està comptabilitzant el metro i la xarxa de rodalies de Barcelona. Com
que metro i rodalies no es troben a la majoria de ciutats espanyoles, la comparació sempre mostrarà més estoc en aquelles
regions que en disposen.
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Gràﬁc 8. Pes percentual de l’estoc d’infraestructures de Catalunya sobre el conjunt de
l’Estat per als diferents tipus d’infraestructures de transport, PIB i població l’any 2004
Unitats: percentatges (Espanya = 100).
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Font: elaboració pròpia a partir de la Fundació BBVA i l’INE.

Respecte a Madrid, s’aprecia una davallada del pes percentual del valor de l’estoc de
Catalunya molt acusada en els darrers anys de la sèrie (1996-2004). Així, s’observa un dèficit
històric en matèria aeroportuària i ferroviària i una caiguda del pes de les carreteres durant
els últims anys de la sèrie. Al llarg dels quaranta anys analitzats, el pes de l’estoc aeroportuari
català és sempre inferior al madrileny, i arriba a representar el 28,8% de l’estoc l’any 2004
(gairebé una quarta part de la dotació de la Comunitat de Madrid).
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Gràﬁc 9. Pes percentual de l’estoc d’infraestructures de Catalunya sobre Madrid per
als diferents tipus d’infraestructures de transport (1964-2004)*
Unitats: percentatges (Madrid = 100).
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Font: elaboració pròpia a partir de la Fundació BBVA.
*Inclou les infraestructures portuàries, de les quals només es disposa de dotació per a Catalunya.

En matèria ferroviària, l’any 2004 Catalunya disposava d’un estoc equivalent al 79,0% de
l’estoc madrileny, tot i tenir una superfície considerablement superior, amb un PIB més
elevat i més població.25 Finalment, la dotació de carreteres mostra un retorn a la relació de
pesos entre Madrid i Catalunya existent abans dels anys setanta,26 és a dir, als valors que
hi havia abans de la construcció de bona part de les autopistes de pagament a Catalunya.
En conjunt, la dotació catalana respecte a la madrilenya presenta els pitjors resultats de la
sèrie l’any 2004.

25 Les diferències observades entre Madrid i Catalunya en matèria ferroviària cal prendre-les en major consideració que
les diferències entre Catalunya i Espanya, ja que tant a Madrid com a Catalunya hi ha ciutats amb metro i trens de rodalies,
mentre que al conjunt de l’Estat hi ha moltes ciutats sense aquestes infraestructures, pròpies de les grans ciutats.
26 Els valors per sobre de 100 durant tota la sèrie s’expliquen en gran mesura per la major superfície de Catalunya, i pel fet
que aquesta sigui un territori de pas, fet que implica una dotació superior per donar cabuda a aquest trànsit.
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Gràﬁc 10. Pes percentual de l’estoc d’infraestructures de Catalunya sobre Madrid per
als diferents tipus d’infraestructures de transport, PIB i població l’any 2004*
Unitats: percentatges (Madrid = 100).
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Font: elaboració pròpia a partir de la Fundació BBVA.
*Inclou les infraestructures portuàries, de les quals només es disposa de dotació per a Catalunya.

Analitzant el pes percentual que representa l’estoc de les diferents infraestructures per a
cada àmbit territorial,27 s’observen dues coses. La primera és que Catalunya s’assembla
més a Espanya que a Madrid, on l’aeroport i el ferrocarril tenen un paper més important que
la carretera, més present al conjunt de l’Estat i al territori català. La segona és que, mentre
que Madrid ha mantingut els pesos percentuals del ferrocarril i l’aeroport que tenia l’any
1964 relativament inalterats, Catalunya i Espanya han vist com la carretera ha esdevingut
un element dominant dels seus territoris. Aquest fet, com es veurà més endavant, té la seva
importància en l’estructuració del territori, i en els resultats de mobilitat.

27 S’ha exclòs la infraestructura portuària per fer comparables els valors dels tres àmbits analitzats.
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Gràﬁc 11. Pes percentual de les infraestructures de transport a Espanya, Madrid i
Catalunya, els anys 1964 i 2004
Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Fundació BBVA.

C ARRETERES
En el cas de les infraestructures viàries, s’observa un increment menor, especialment
del 1975 al 1990, respecte al conjunt de l’Estat. Aquest creixement més baix és precedit
per un augment superior, a conseqüència de la construcció de les autopistes de peatge
a Catalunya, finançades amb capital privat. En aquest cas, l’estoc d’infraestructures a
Catalunya representava el 12,2% de l’estoc estatal el 1964, per créixer fins al 20,5% l’any
1974, i decréixer fins a arribar al 13,2% de l’estoc estatal l’any 2004. Madrid té una dotació
menor en infraestructures viàries que, igual que a l’Estat, perd pes respecte a Catalunya
durant la dècada dels seixanta i setanta, i el va recuperant de forma moderada fins al 2004,
tot i que en menor mesura que el conjunt de l’Estat.
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Gràﬁc 12. Evolució de la variació anual de l’estoc real net de carreteres a Espanya,
Catalunya i Madrid (1965-2004)
Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de la Fundació BBVA.

Convé indicar que, l’any 2006, els quilòmetres de carretera de Catalunya representaven el
7,2% del total de quilòmetres de carretera de l’Estat (11.986 km a Catalunya davant de
166.339 km a l’Estat). Prenent només les vies ràpides,28 el percentatge creix fins al 9,4%
del conjunt de quilòmetres de les carreteres espanyoles. Malgrat això, si s’analitzen amb
detall aquestes vies d’alta capacitat, s’observa que Catalunya disposa del 23,4% del conjunt
d’autopistes amb peatge de l’Estat (658 km a Catalunya davant de 2.815 km a l’Estat), el
14,8% de carreteres de doble calçada estatals i només el 4,1% de les autovies i autopistes
lliures espanyoles (382 km a Catalunya davant de 9.258 km a l’Estat).

28 Carreteres de doble calçada, autovies i autopistes.
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Gràﬁc 13. Pes percentual dels quilòmetres de carreteres de Catalunya sobre Espanya
per als diferents tipus de via, 2006
Unitats: percentatges (Espanya = 100).
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Foment, Anuari Estadístic 2006.

Pel que fa als quilòmetres de via de les carreteres catalanes respecte a les de la Comunitat de
Madrid, cal indicar que, l’any 2006, representaven el 351,0%. Malgrat això, els quilòmetres
de vies ràpides eren el 139,3% dels quilòmetres existents a Madrid, amb l’agreujant que les
autopistes de peatge representaven la major part d’aquesta partida a Catalunya, i n’eren una
de reduïda a la Comunitat de Madrid. Això fa que la relació entre quilòmetres d’autopista de
pagament a Catalunya i els de la Comunitat de Madrid sigui del 444,6%. És a dir, amb només
el 40,0% més de vies ràpides, Catalunya té quatre vegades els quilòmetres d’autopista de
peatge de Madrid. Evidentment, això es tradueix en un percentatge inferior d’autovies i
autopistes lliures a Catalunya, el 62,2% dels quilòmetres existents a Madrid.
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Gràﬁc 14. Pes percentual dels quilòmetres de carreteres de Catalunya sobre Madrid
per als diferents tipus de via, 2006
Unitats: percentatges (Madrid = 100).

500,0

444,6

450,0
400,0

351,0

350,0
300,0
250,0
200,0
150,0

151,7

100,0

139,3
62,2

50,0
0,0
Carreteres
de doble
calçada
Km

Autovies i
autopistes
lliures

Autopistes Vies ràpides
de peatge

PIB (106,9%)

Total

Població (118,7%)

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Foment, Anuari Estadístic 2006.

FERROC ARRIL
En el cas del ferrocarril, s’observen petites diferències amb el conjunt de l’Estat, mentre
que amb Madrid tenen més importància, especialment des del 1996. L’any 1997, l’estoc
de ferrocarril a Madrid supera per primer cop, en valor, l’estoc de ferrocarril a Catalunya,
mentre que l’any 2004 l’estoc d’infraestructures ferroviàries és el 26,6% superior a Madrid
que a Catalunya, una diferència considerable si es té en compte que s’ha produït en
només vuit anys. Respecte a Espanya, Catalunya passa de representar el 13,4% de les
infraestructures ferroviàries l’any 1964 al 18,4% l’any 2004, passant per un punt màxim del
19,7% l’any 1986.
El cas del metro és destacable. L’any 1998 el metro de Madrid tenia una longitud de 171
quilòmetres, mentre que l’any 2006 la longitud era de 233 quilòmetres, el 36,2% més que
l’any 1998. A Barcelona, en canvi, la longitud del metro l’any 1998 era de 80,5 quilòmetres,
mentre que l’any 2006 era de 86,6 quilòmetres, el 7,6% més que l’any 1998. Així doncs, si
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l’any 1998 la longitud del metro de Barcelona representava el 47,0% de la de Madrid, l’any
2006 era només el 37,1% d’aquesta, una diferència prou significativa.29
Gràﬁc 15. Evolució de la variació de l’estoc real net de ferrocarril a Espanya, Catalunya
i Madrid (1965-2004)
Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de la Fundació BBVA.

L’anterior descripció del creixement de l’estoc presenta un problema comú en l’estudi de les
infraestructures de transport. La dotació d’infraestructures d’un territori depèn en gran mesura
de la dotació que tinguin les regions veïnes. Així doncs, els efectes de la construcció de la
línia d’alta velocitat, per exemple, poden ser molt elevats sobre l’estoc d’una determinada
regió, però poden beneficiar-ne d’altres. El cas de Madrid és paradigmàtic: totes les línies
d’alta velocitat construïdes conflueixen a Madrid, però l’extensió reduïda de la regió fa que
l’estoc ferroviari corresponent a l’alta velocitat sigui petit. Passa el contrari a les regions
extenses, on el benefici de l’estoc potser és menor, tot i que aquest sigui més gran.

29 Actualment el trajecte més distant que es pot fer amb metro a Madrid són prop de 40 quilòmetres en línia recta (des
d’Hospital del Norte ﬁns a Hospital de Fuenlabrada), mentre que a Barcelona no arriba als 20 quilòmetres (de Badalona a
Cornellà). Val a dir, però, que l’existència dels Ferrocarrils de la Generalitat compensa parcialment aquest diferencial, tot i que
en alguns casos la freqüència de pas sigui menor que la d’un metro convencional.
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AEROPORTS
La variació en l’estoc d’aeroports sí que és marcadament diferent a la del conjunt de
l’Estat i Madrid. Fins a l’any 2000, Catalunya presenta un menor creixement en l’estoc
d’infraestructures, especialment respecte al conjunt de l’Estat. Des de l’any 2000 el creixement
és més gran que a l’Estat, però menor que a Madrid, que presenta un major creixement des
del 1994. L’estoc a Catalunya passa de representar el 12,7% del conjunt estatal l’any 1964
a representar-ne un percentatge idèntic l’any 2004. L’evolució mostra alts i baixos, amb un
pes màxim del 16,9% l’any 1967, i un de mínim del 8,2% l’any 1998. L’evolució respecte
a Madrid és diferent, amb una pèrdua de pes constant, que s’interromp durant el període
preolímpic, però que es reprèn posteriorment, i fa que l’estoc passi de ser el 78,2% del que
hi havia a Madrid l’any 1971, a ser del 28,8% l’any 2004.
Els creixements que s’observen per a Madrid i Barcelona en els darrers anys de la sèrie
corresponen als respectius plans de millora dels seus principals aeroports. Malgrat que
aparentment no hi ha diferències significatives en el creixement els darrers anys, cal tenir en
compte que la major dotació inicial de Madrid en matèria aeroportuària desvirtua parcialment
la imatge que ofereix el gràfic. En aquest sentit, la inversió de la Terminal 4 a Barajas és molt
superior a l’efectuada en el Pla Barcelona de l’aeroport del Prat de Llobregat.
Gràﬁc 16. Evolució de la variació de l’estoc real net d’aeroports a Espanya, Catalunya
i Madrid (1965-2004)
Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de la Fundació BBVA.
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PORTS
En matèria portuària no és possible la comparació amb Madrid, per raons òbvies, però a la
comparativa amb el conjunt del país s’observa un major creixement de l’estoc a Catalunya.
Aquest augment més elevat comporta, evidentment, un major pes percentual de Catalunya
respecte al conjunt de l’Estat, en passar de l’11,6% de l’estoc en ports de l’Estat l’any 1964
al 15,2% l’any 2004.
Gràﬁc 17. Evolució de la variació de l’estoc real net de ports a Espanya i Catalunya
(1965-2004)
Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de la Fundació BBVA.

L’ÚS DE LES INFRAESTRUCTURES: LA CONGESTIÓ COM A DETERMINANT DEL DÈFICIT
L’anàlisi del dèficit de les infraestructures es pot dur a terme des de molts punts de vista.
L’estudi de l’ús dels diferents modes de transport, i per tant de la infraestructura, permet
veure, en certa mesura, el grau de congestió que aquesta presenta. Aquest punt de vista
ha de permetre analitzar matisos que l’estudi de l’evolució de l’estoc no permet veure.
Per exemple, permet observar com ha canviat l’ús dels diferents modes (i de retruc, les
infraestructures), i com això afecta l’estoc.
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Tenint en compte les dades de l’Enquesta de mobilitat de les persones residents a Espanya
(MOVILIA 2000 i 2006), s’observen un seguit de fets destacables. En primer lloc, s’observa
un increment similar del nombre de desplaçaments per motius laborals a Madrid i Catalunya,
per sobre de la mitjana estatal.
Taula 3. Nombre de desplaçaments motoritzats per motius de feina o estudis a Espanya,
Comunitat de Madrid i Catalunya (2000 i 2006)30
Unitats: milers de desplaçaments i percentatges.
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2006
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de MOVILIA 2000 i 2006.

Analitzant el creixement per modes de desplaçament, sobresurt l’important augment de l’ús
del metro i l’autobús a la Comunitat de Madrid, molt per sobre del creixement del nombre de
desplaçaments (30,3%). Aquest augment de l’ús del transport públic ve acompanyat d’un
increment de l’ús del cotxe inferior al creixement del nombre de desplaçaments. És a dir, de
l’any 2000 a l’any 2006, a la Comunitat de Madrid s’ha produït una redistribució modal en
favor de l’autobús i el metro, i en contra del cotxe. Això fa que, analitzant la distribució modal
dels desplaçaments, el pes dels mitjans de desplaçament en transport públic sigui elevat a
la Comunitat de Madrid i, en canvi, el pes del cotxe hi sigui relativament baix en comparació
amb el conjunt d’Espanya.

30 Hi ha altres motius de desplaçament, però l’anàlisi dels desplaçaments a la feina ofereix una imatge més fàcilment
comparable entre regions.
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Gràﬁc 18. Creixement del nombre de desplaçaments a la feina o per estudis segons el
mode de desplaçament a Espanya, Comunitat de Madrid i Catalunya (2000-2006)31
Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de MOVILIA 2000 i 2006.

En canvi, Catalunya presenta un increment de l’ús del cotxe per sobre de l’augment dels
desplaçaments a la feina (29,0%), així com un creixement del nombre de desplaçaments
amb metro o autobús molt per sota d’aquesta xifra, fins i tot amb creixements negatius en
el cas del nombre de desplaçaments amb autobusos interurbans. No és estrany, doncs, que
Catalunya presenti un pes molt important del cotxe, i un pes del transport públic similar al
d’Espanya.

31 L’òptim hauria estat una agregació per infraestructures (carretera, ferrocarril, aeroports i ports), però MOVILIA no ofereix
dades tan desagregades. Així mateix, no s’hi inclou la categoria “altres” perquè distorsionava considerablement l’anàlisi
gràﬁca i no aportava una informació rellevant en tractar-se de mitjans de desplaçament de caràcter minoritari.
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Gràﬁc 19. Distribució modal dels desplaçaments a la feina o per estudis a Espanya,
Comunitat de Madrid i Catalunya l’any 2006
Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de MOVILIA 2006.

Així doncs, a Catalunya s’ha produït la situació inversa que a la Comunitat de Madrid, amb
una redistribució modal a favor del cotxe, i en contra de l’autobús i el metro.
Considerant les dades de l’Enquesta de mobilitat quotidiana (EMQ) del 2001 i el 2006 per a
Catalunya, s’observa un increment del temps de desplaçament en transport públic, i una reducció
del temps de desplaçament en vehicle privat,32 fet que assenyalaria en la direcció esmentada.
La mateixa enquesta mostra que els mitjans de transport menys valorats per la ciutadania a
Catalunya són precisament el ferrocarril, els autobusos i el metro, en aquest ordre.
Convé establir un lligam entre el model d’inversió en infraestructures i l’evolució de la mobilitat
per obtenir una visió global de la problemàtica i el dèficit d’infraestructures. Així, una inversió

32 L’EMQ 2006 ofereix només dades desagregades per motius de desplaçament, mentre que l’EMQ 2001 ofereix només
l’agregat. El temps de desplaçament en transport públic l’any 2001 era de 35,3 minuts, mentre que el 2006 varia en funció
del motiu en un rang que va dels 33,5 als 41,5 minuts. En el cas del vehicle privat, l’any 2001 el temps de desplaçament era
de 24,9 minuts, mentre que el 2006 el rang de valors varia dels 17,5 als 20,5 minuts. Aquests valors fan referència a tots els
desplaçaments, siguin pel motiu que siguin.
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en carreteres per sobre de la inversió en transport públic (carrils VAO, ferrocarril, metro,
etc.) abarateix l’ús del vehicle privat (menys temps de desplaçament, menys congestió,
més seguretat, etc.) i perjudica el transport públic (menys massa crítica i, per tant, menys
rendibilitat i competència inversora, etc.). Passa el contrari quan s’inverteix més en transport
públic que en vehicle privat (carreteres).
L’ampliació prioritària del metro i el ferrocarril garanteix una massa crítica inicial, al mateix temps que
descongestiona les carreteres, i permet un increment de la velocitat comercial dels autobusos33,
fet que repercuteix de nou en la descongestió de les carreteres. Això és el que sembla que ha
passat a la Comunitat de Madrid, on l’ampliació de la xarxa de metro hauria permès completar
aquest cercle virtuós per al conjunt. En canvi, a Catalunya (i, concretament, a Barcelona), la falta
del component inicial d’inversió en el metro i el ferrocarril hauria degenerat en un cercle pervers de
generació de congestió a tots els mitjans. La solució es basa, sobretot, en la construcció de línies
de ferrocarril que descongestionin les carreteres —la qual cosa, de retruc, aporta un benefici en
la reducció d’externalitats negatives (menys nombre d’accidents, menys contaminació, menys
soroll, menys pol·lució, etc.)— i en una millor gestió de les infraestructures.
Evidentment, en tota aquesta anàlisi hi manquen altres elements de judici. El temps de
desplaçament és una de les variables que condiciona l’elecció modal. En aquest sentit, s’ha
analitzat el cas de Catalunya, però no el dels altres àmbits, cosa que no permet fer una diagnosi
més acurada. L’altra gran variable que determina l’elecció del mode, i per tant de la infraestructura,
és el cost del desplaçament per a l’usuari,34 que no s’analitza en aquest informe.
Les inversions de l’Estat: comparativa entre comunitats autònomes
Si es considera la inversió en infraestructures efectuada entre el 1991 i el 2004, s’aprecia
que el percentatge d’inversió de l’Estat35 a Catalunya ha estat inferior al seu PIB i a la seva
població, i que és de les comunitats autònomes més desafavorides des d’aquest punt de
vista, juntament amb les Illes Balears i la Comunitat Valenciana.36
Hi ha una problemàtica relacionada amb el preu del sòl pel que fa a la construcció
d’infraestructures, ja que les comunitats autònomes amb un major preu del sòl són menys

33 La velocitat comercial dels autobusos és molt inferior a Barcelona que a Madrid, per exemple.
34 Hi ha altres variables, de naturalesa social, demogràﬁca, econòmica, etc., de la població que determinen en menor mesura
l’elecció modal. Malauradament no es disposa d’informació suﬁcient per estudiar aquests aspectes amb més detall per als
casos concrets d’Espanya, Madrid i Catalunya.
35 Sector públic administratiu i sector públic empresarial i fundacional.
36 El País Basc i Navarra tenen índexs inferiors, a causa del règim de ﬁnançament foral existent en aquestes comunitats.
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atractives per a l’Administració a l’hora d’invertir-hi en suposar uns costos més elevats. Així
mateix, les dimensions de les parcel·les a expropiar determinen el nombre d’individus amb
qui s’han d’efectuar tràmits, la qual cosa també repercuteix en els costos de construcció.
Per tant, les regions amb finques petites requereixen més temps i recursos per expropiar
els terrenys per on passarà l’obra. Les regions amb finques grans, en canvi, presenten més
facilitats, cosa que les fa més atractives a l’hora d’invertir-hi.
Taula 4. Inversió liquidada de l’Estat en infraestructures en relació amb el PIB i la
població a Espanya per comunitats autònomes (1991-2004)
Unitats: índex base = 100.

% Inversió/
% PIB

% Inversió/
% Població

Andalusia

125

93

Aragó

219

233

Astúries

200

170

Illes Balears

63

75

Illes Canàries

85

80

Cantàbria

192

177

Castella-la Manxa

165

130

Castella i Lleó

147

135

Catalunya

63

77

C. Valenciana

81

76

Extremadura

194

122

Galícia

136

106

Madrid

76

102

Múrcia

113

96

Navarra

35

46

País Basc

37

44

La Rioja

75

86

Ceuta i Melilla

267

267

Espanya

100

100

Font: elaboració pròpia a partir de Sánchez, E. (2005) i l’INE.
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Un estudi de Bosch i Espasa (2008) fa un exercici similar al de Sánchez (2005), ampliant la
sèrie analitzada fins a l’any 2006, l’últim del qual es disposa de dades d’inversió liquidada en
infraestructures de transport. Els resultats mostren que Catalunya es troba en un índex de 64
sobre 100 respecte al PIB, una xifra similar a la que ja mostrava l’estudi de Sánchez (2005).
Gràficament s’observen millor les diferències amb altres comunitats autònomes, en què destaquen
Aragó, Cantàbria, Astúries i Extremadura com les comunitats autònomes més afavorides.
Gràﬁc 20. Inversió liquidada per l’Estat en infraestructures en relació amb el PIB i la
població a Espanya per comunitats autònomes (1991-2004)
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Unitats: índex base = 100 per a Catalunya.
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Font: Sánchez, E. (2005) a partir de dades del Ministeri de Foment.

Si s’analitza el percentatge que representa la inversió en cada comunitat autònoma per
conceptes, i si tenim en compte que el pes del PIB i la població catalana respecte al conjunt
són del 18,8% i el 15,5%, respectivament, observem, aparentment, un dèficit a Catalunya en
el transport en general, però especialment en carreteres37 i aeroports38.
37 Cal incidir també en el fet que Catalunya és la tercera comunitat en intensitat viària, fet que accentua encara més aquest
dèﬁcit. Vegeu Sánchez (2005) per a més informació.
38 Les dades que es presenten a continuació s’han d’interpretar en un context històric en què Catalunya ja havia construït,
mitjançant inversió privada, gran part de la seva xarxa viària, mentre que la majoria de les comunitats autònomes encara no
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Taula 5. Inversió liquidada de l’Estat per tipus d’infraestructura a Espanya per comunitats
autònomes (1991-2004)
Unitats: euros del 2005 i percentatges.

Carretera
Andalusia

Tren

Ports

Aeroports

Total
transport

Resta*

18,3

12,7

18,5

4,8

15,0

23,9

Aragó

6,0

16,4

-

0,4

7,3

5,7

Astúries

6,6

2,5

4,9

0,5

4,5

4,6

Illes Balears

0,1

0,0

4,2

7,2

1,5

1,8

Illes Canàries

1,7

0,0

11,2

9,9

3,3

3,0

Cantàbria

4,3

0,9

2,6

0,2

2,7

1,0

Catella-la Manxa

7,5

7,1

-

0,1

5,6

5,5

12,2

9,5

-

0,4

8,6

7,6

Catalunya

9,4

19,0

17,7

14,2

13,4

6,2

C. Valenciana

8,0

7,0

13,8

2,1

7,5

9,1

Extremadura

4,6

0,7

-

0,0

2,5

6,7

Galícia

11,4

4,3

13,0

1,3

8,3

2,7

Madrid

5,7

14,5

1,8

54,5

14,3

9,1

Múrcia

2,8

0,6

2,9

0,2

1,9

6,1

Navarra

0,0

0,3

-

0,2

0,1

2,3

País Basc

0,0

4,2

9,0

2,4

2,3

2,3

La Rioja

1,0

0,2

-

0,2

0,6

0,9

Ceuta i Melilla

0,4

0,0

2,1

1,5

0,6

1,6

42.983

22.467

8.905

11.722

86.077

21.890

Castella i Lleó

TOTAL
REGIONALITZAT

Font: Sánchez, E. (2005) a partir de dades del Ministeri de Foment i l’INE.
* Inclou bàsicament obres hidràuliques, comunicacions i habitatge.

ho havien fet. Així mateix, la construcció de l’AVE en territori català afecta també la distribució dels pesos del tren, així com la
T4 de Barajas repercuteix sobre la distribució de la despesa en aeroports. En matèria portuària, el percentatge hauria de ser
superior, si es té en compte que només s’analitzen comunitats amb mar. Per tant, el dèﬁcit que s’observa en aquesta taula
està esbiaixat, en el cas de Catalunya, a favor de la carretera i l’aeroport, i en contra del tren i el port.
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Amb dades actualitzades fins al 2006 de Bosch i Espasa (2008), el percentatge que
representen les carreteres és del 9,2, el del ferrocarril és del 19,8, el dels ports és del 19,3 i
el dels aeroports és del 16,7, fet que representa una millora notable de la inversió, sobretot
en els aeroports.
LES INVERSIONS DE L’ESTAT A C ATALUNYA
L’any 2008, la inversió pública de l’Estat és de 31.767,3 milions d’euros, 3.625,6 dels quals
corresponen a Catalunya, el 14,9% del total regionalitzable (24.405,0 milions d’euros). A
Catalunya li correspon el 10,5% del total regionalitzat del sector administratiu, i el 17,5% de
l’empresarial i fundacional.
L’any 2009 aquesta inversió ha de ser de 31.482,0 milions d’euros, 3.772,2 dels quals
correspondrien a Catalunya, el 15,2% del total regionalitzable (24.799,0 milions d’euros).
D’aquests, 884,8 provindrien del sector públic administratiu (el 9,7%), i 2.887,4 de
l’empresarial i fundacional (el 18,4%).
En termes de PIB, la quantitat pressupostada a Catalunya l’any 2007 va representar l’1,5% del
PIB català, mentre que la inversió a Espanya va assolir el 2% en inversions regionalitzables,
i el 2,7% en el conjunt d’inversions.
Taula 6. Evolució de la inversió pública pressupostada per l’Estat a Catalunya
(2004-2009)
Unitats: milions d’euros i percentatges.

Catalunya

% Cat./Esp. Reg.

% Espanya Reg./
Espanya

2004

2.740

15,6

77,3

2005

2.785

15,6

74,5

2006

2.878

14,6

78,2

2007

2.958

13,9

74,5

2008

3.626

14,9

76,8

2009

3.772

15,2

78,8

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2007 i 2008, i pressupostos de l’Estat 2009.
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La disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006 estableix
que «la inversió de l’Estat a Catalunya en infraestructures, exclòs el Fons de Compensació
Interterritorial, s’ha d’equiparar a la participació relativa del producte interior brut de
Catalunya amb relació al producte interior brut de l’Estat per un període de set anys. Aquestes
inversions poden emprar-se també per a l’alliberament de peatges o la construcció d’autovies
alternatives. A aquest fi, s’ha de constituir una comissió integrada per les administracions
estatal, autonòmica i local». Les inversions provinents de la disposició addicional tercera es
destinaran a finançar infraestructures, àmbit en què Catalunya presenta un dèficit històric.
A aquests efectes, i seguint la disposició addicional cinquanta-setena de la Llei de
pressupostos de l’Estat per al 2007, s’ha constituït un grup de treball bilateral EstatGeneralitat, que ha elaborat una metodologia de càlcul de les inversions en infraestructures
segons el que preveu l’Estatut. El 17 de setembre de 2007, el grup de treball va acordar una
metodologia que estableix com a base de càlcul «el conjunt de les inversions de l’Estat i les
transferències de capital a les comunitats autònomes i a les corporacions locals, que són
d’àmbit econòmic». Així mateix, «s’estableix un ajustament de les inversions realitzades per
l’Estat amb dotació pressupostària en un exercici diferent al d’execució».
La definició d’infraestructura per a l’aplicació de la disposició addicional tercera no ha estat
exempta de polèmica. L’any 2007, quan encara no s’havia consensuat una metodologia
de càlcul resultant de l’esmentada disposició, s’aplicava una visió restrictiva del terme
infraestructura. Aquesta visió ha canviat, a una de més àmplia, que ha de permetre un
increment de la quantitat percebuda per Catalunya.
Taula 7. Inversions reals pressupostades per l’Estat a Catalunya (2007-2009)39
Unitats: milions d’euros i percentatges.

2007
Administratiu

% Espanya

2008

% Espanya

2009

% Espanya

738

8,2

969

10,5

885

9,7

Empresarial i fundacional

2.220

18,1

2.657

17,5

2.887

18,4

TOTAL

2.958

13,9

3.626

14,9

3.772

15,2

Font: pressupostos de l’Estat 2007, 2008 i 2009. Informe econòmic i financer.

39 Percentatge sobre el total regionalitzat.
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Així, i seguint la metodologia de càlcul que estableix l’Estatut, l’any 2007 el nivell d’inversió a
Catalunya a càrrec de l’Estat es va fixar en 3.195 milions d’euros, mentre que l’any 2008 és
de 4.365 milions d’euros.40 Això significa aproximadament el 18,72% sobre la base de càlcul
emprada, una xifra similar a la que representa el PIB català sobre el PIB espanyol. L’any
2009, l’import total de les inversions de l’Estat a Catalunya segons aquesta metodologia ha
de ser de 4.627 milions d’euros.
Així mateix, de l’aplicació amb caràcter retroactiu de la metodologia de càlcul acordada entre
el Ministeri d’Economia i Hisenda i el Departament d’Economia i Finances, resten 817 milions
d’euros no pressupostats corresponents a l’exercici 2007, quan encara no s’havia establert
un sistema de càlcul consensuat. Aquesta quantitat s’haurà de complementar en els exercicis
2008 i 2009,41 i prové del canvi d’interpretació referent al que és una infraestructura, que
n’amplia el significat.
Les magnituds esmentades anteriorment no inclouen altres inversions reals pressupostades
que no entrin a la base de càlcul resultant de l’aplicació de la disposició addicional tercera.
Així doncs, si es desconeix la metodologia de càlcul, es fa difícil saber quin és el volum total
d’inversions de l’Estat a Catalunya.
Per acabar, cal fer esment a la clàusula de tancament Solbes-Castells, que estableix que
la inversió liquidada a Catalunya ha de ser com a mínim la mitjana de la inversió liquidada
per al conjunt de comunitats autònomes. En aquest sentit, el primer any d’aplicació de la
disposició addicional tercera (l’any 2007), es va executar el 92,3% de les inversions previstes
al conjunt de l’Estat, una quantitat que, aplicada als 21.335,0 milions d’euros en inversions
de caràcter econòmic, dóna com a resultat 19.681,0 milions d’euros executats. Atès que la
quantitat pressupostada per a Catalunya eren 4.022,0 milions d’euros, el càlcul sobre la base
d’aquesta clàusula és de 3.710,0 milions d’euros, 500,7 milions més dels que realment s’han
executat a Catalunya (3.209,3 milions d’euros). A aquests efectes, els pressupostos per a
l’any 2009 inclouen una dotació de 1.000 milions d’euros per corregir els possibles dèficits
resultants de l’aplicació de la disposició addicional tercera.
La previsió d’impacte de la mesura s’ha estimat en prop de 30.815 milions d’euros a preus
constants del 2007 en els set anys d’aplicació de la disposició. A preus corrents, la quantitat
augmenta fins als 34.486 milions d’euros. Evidentment, aquestes xifres es van calcular en un
context de creixement. L’actual situació de l’economia farà difícil assolir aquestes quantitats, si bé
per a l’any 2009 el pressupostat supera lleugerament la previsió que es va fer en el seu moment.

40 Finalment, aquesta quantitat fou de 4.506 milions d’euros.
41 Als pressupostos no apareix aquesta quantitat. La informació s’ha extret del Grup de Treball en Infraestructures (2007).
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Gràﬁc 21. Projecció de la inversió de l’Estat a Catalunya d’acord amb la metodologia
acordada per als set anys d’aplicació de la disposició addicional tercera (2007-2013)
Unitats: milions d’euros a preus corrents.

7.000
5.934
6.000
5.212

5.561

4.885
4.578

5.000
4.022

4.291

4.000
3.000
2.000
1.000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència. Direcció General de Comunicació del
Govern. Acords de Govern de 18 de setembre de 2007.

LES INVERSIONS DE LA GENERALITAT
El volum de despesa en inversió de la Generalitat de Catalunya l’any 2007 és de 3.675 milions
d’euros, la qual cosa equival al 55,4% del total d’inversió pressupostada a Catalunya entre
l’Estat i la Generalitat. L’any 2008, la quantitat creix fins als 4.169 milions, però disminueix el
pes respecte a l’Estat fins al 53,5% del total d’inversió.
Taula 8. Evolució de la inversió real pressupostada de la Generalitat de Catalunya
(2004-2008)
Unitats: milions d’euros i percentatges.

Generalitat

% Gen./Total

2004

2.128

43,7

2005

3.767

57,5

2006

4.050

58,5

2007

3.675

55,4

2008

4.169

53,5

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2007 i 2008.
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Convé destacar que hi ha una part de les infraestructures que es finança amb sistemes
de finançament específics, com són les concessions, els drets de superfície i el mètode
alemany, exclosos de les partides pressupostàries. El volum inversor d’aquestes l’any 2007
és de 614 milions d’euros i el 2008 creix fins als 659 milions.
TOTAL PRESSUPOSTAT EN MATÈRIA D’INVERSIONS A C ATALUNYA
El total d’inversió pressupostada per a Catalunya l’any 2007 és de 6.633 milions d’euros, la
qual cosa equival al 3,4% del PIB català. A aquesta quantitat, cal afegir-hi la suma que prové
de l’aplicació de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, així
com les inversions amb mètodes de finançament específic no incloses als pressupostos de la
Generalitat de Catalunya. L’any 2008, el total pressupostat creix fins als 7.795 milions d’euros.
Taula 9. Evolució del total d’inversió pressupostada a Catalunya (2004-2008)
Unitats: milions d’euros i percentatges.

Adm.
central

Generalitat

Total

% PIB

% Gen. /
Estat

2004

2.740

2.128

4.868

3,1

43,7

2005

2.785

3.767

6.552

3,9

57,5

2006

2.878

4.050

6.928

55,4

3,8

58,5

2007

2.958

3.675

6.633

54,2

3,4

55,4

2008

3.626

4.169

7.795

55,6

-

53,5

% Infr.

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2007 i 2008, i INE.

Del total de la inversió pressupostada l’any 2007, el 54,2% (3.593 milions d’euros) es destina
a finançar infraestructures de transport, amb el 84% de la partida de l’Estat destinada a
transport (2.484 milions d’euros) i el 30,2% de la partida de la Generalitat de Catalunya
dedicada a aquest capítol (1.108 milions d’euros). L’any 2008, el percentatge destinat a
infraestructures de transport sobre el total creix l’1,4% fins al 55,6% del total de la inversió.
Els esforços també canvien, amb el 80,7% de la inversió estatal dedicada a infraestructures
de transport i el 33,8% de la inversió de la Generalitat destinada a aquesta partida.
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Del total destinat a infraestructures de transport, destaca la inversió en ferrocarrils, que
representa el 53,7% del total pressupostat l’any 2007, i s’explica principalment per la
construcció de la línia d’alta velocitat (833 milions corresponen a aquesta partida, el 43,2%
del total d’inversions en ferrocarril).42 El 2008, el ferrocarril segueix predominant, amb el
52,1% del total invertit en infraestructures de transport (4.335 milions). Novament, la línia
d’alta velocitat explica la major part d’aquesta inversió, amb 786 milions d’euros, el 34,7%
del total invertit en ferrocarril.
Taula 10. Inversió pressupostada per tipus d’infraestructura de transport a Catalunya
(2006-2008)43
Unitats: milions d’euros i percentatges.

2006
Carreteres
Ferrocarrils

%

2007

%

2008

%

580

15,1

745

20,7

956

22,1

2.476

64,6

1.929

53,7

2.259

52,1

Aeroports

503

13,1

702

19,5

825

19,0

Ports

276

7,2

217

6,0

295

6,8

3.835

100,0

3.593

100,0

4.335

100,0

Total transports

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2008.

Aquesta major inversió en ferrocarril s’explica tant des de la inversió estatal, amb la
construcció de la línia d’alta velocitat, com des de l’Administració autonòmica, on la inversió
en ferrocarril representa el 70% del total l’any 2008.

42 No s’hi inclouen les obres a l’estació de Sants.
43 Convé assenyalar que no s’hi inclouen les inversions pròpies de l’aplicació de la disposició addicional tercera de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya als pressupostos de l’Estat, i tampoc les inversions amb sistema de ﬁnançament especíﬁc de la
Generalitat de Catalunya.
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Taula 11. Inversió pressupostada per tipus d’infraestructura de transport a i organisme
inversor a Catalunya (2006-2008)44
Unitats: milions d’euros i percentatges.

Estat
Carreteres
Ferrocarrils

2006

%

2007

%

2008

%

248

10,4

386

15,6

610

20,8

1.363

57,3

1.211

48,7

1.272

43,5

Aeroports

502

21,1

700

28,2

777

26,6

Ports

267

11,2

188

7,6

266

9,1

Total transports

2.380

100,0

2.484

100,0

2.925

100,0

Generalitat

2006

%

2007

%

2008

Carreteres
Ferrocarrils

%

332

22,8

358

32,3

346

24,6

1.113

76,5

719

64,8

986

70,0

Aeroports

1

0,1

3

0,2

48

3,4

Ports

9

0,6

29

2,6

29

2,0

1.455

100,0

1.108

100,0

1.409

100,0

Total transports

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2008.

En aquesta anàlisi desagregada, no s’hi inclou el volum de recursos derivat de l’aplicació de
la disposició addicional tercera per part de l’Estat. En el cas de la Generalitat de Catalunya,
convé assenyalar que l’any 2007, en incloure-hi les infraestructures amb sistemes específics
de finançament, els percentatges canvien notablement a favor de la carretera, que passa a
representar el 43,4% del total de la inversió de la Generalitat de Catalunya amb 610 milions
d’euros pressupostats. L’any 2008 impliquen una davallada del pes del ferrocarril fins al
59,5% del total, i un increment de la carretera fins als 650 milions d’euros.
Així doncs, a mode de conclusió, es pot observar un dèficit inversor per part de l’Estat en
matèria d’inversions, respecte a altres comunitats autònomes, que es tradueix també en
un dèficit real en l’estoc d’infraestructures. Aquest dèficit inversor es correspon amb el que
s’observa a les balances fiscals publicades pel Ministeri d’Economia i Hisenda, que xifren el
dèficit fiscal per a Catalunya l’any 2005 en una franja que va del 6,38% al 8,70% del seu PIB,
en funció de la metodologia utilitzada per al càlcul.44

44 Vegeu Ministeri d’Economia i Hisenda (2008).
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5. INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT: L’ACORD
ESTRATÈGIC PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ,
LA QUALITAT DE L’OCUPACIÓ I LA COMPETITIVITAT
DE L’ECONOMIA CATALANA
A continuació, s’analitzen les mesures contingudes en l’antic Acord estratègic referents a
infraestructures (mesures 25 a 46). Entre aquestes es distingien infraestructures de transport
i mobilitat (mesures 25 a 38), infraestructures energètiques i mediambientals (mesures
39 a 42) i de telecomunicacions (mesures 43 a 46). Les mesures en infraestructures de
transport es poden separar en funció de si recauen sobre carreteres, ferrocarril, ports i
aeroports, o si fan referència a l’ordenació de la mobilitat per a un millor aprofitament de
les infraestructures existents. Així mateix, s’inclouen les principals novetats que aporta el
nou Acord 2008-2011.
Així, en matèria de carreteres es preveia la construcció de 500 km d’autovia, l’homogeneïtzació
de peatges i una nova política de concessió orientada a la gestió del trànsit, la construcció de
carrils bus-VAO d’accés a Barcelona i la construcció d’una xarxa d’aparcaments de vehicles
pesants i de mercaderies perilloses.
Dels 500 km d’autovia a construir, 300 km són competència de la Generalitat. D’aquests,
s’ha executat el tram de la C-14 entre Reus i Alcover (10,2 km). Es troben en fase
d’execució l’Eix Vic-Ripoll de la C-17 (27,1 km), que es preveu que entri en servei l’abril
del 2009, i el desdoblament de l’Eix Transversal (C-25) entre Cervera i Girona (155 km),
que es preveu finalitzar l’any 2011. Queden pendents d’executar l’Eix Diagonal (C-15 i
C-37) entre Vilanova i la Geltrú i Manresa (68,3 km), que es preveu que estigui acabat
l’any 2012, i del qual ja s’ha licitat l’obra, i l’Eix de l’Ebre (C-12) entre Amposta i Lleida
(135 km).
El nou Acord preveu la construcció de 600 km de xarxa d’autovies lliures de peatges, 330
dels quals seran competència directa de la Generalitat de Catalunya, amb una dotació
pressupostària de 3.713 milions d’euros entre el 2008 i el 2011.
Pel que fa a l’homogeneïtzació de peatges, el 14 de desembre del 2004 es va aprovar la
Llei del fons per a l’homogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de peatges, i el 20
de juny del 2007 es va resoldre la creació d’un grup de treball de reordenació dels peatges.
Aquestes mesures han tingut un impacte destacat en la gestió dels peatges de titularitat de
la Generalitat, especialment d’aquells inclosos en la Regió Metropolitana de Barcelona (C16, C-31, C-32 i C-33).
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Els carrils bus-VAO requereixen l’adaptació de la infraestructura, per la qual cosa la seva
implantació no és immediata. En concret, els carrils s’han d’ubicar a les entrades i sortides
de Barcelona, a la C-31 fins a Montgat, a la B-23 fins a Molins de Rei, a la C-58 fins a
Ripollet i a la C-59 de Mollet del Vallès a Caldes de Montbui. El que es troba més avançat
és el carril que ha d’unir la Meridiana amb Ripollet, que ha d’entrar en funcionament a
mitjan any 2009.
Pel que fa a la xarxa d’aparcaments de vehicles pesants i mercaderies perilloses, s’han
finalitzat els aparcaments de Cassà de la Selva, Sort, Valls, Riuclar (Tarragona), Bellvei,
Mollerussa i polígon industrial “el Segre” (Lleida). El 2007, els aparcaments de Palamós,
Castellar del Vallès i Alcover es trobaven en fase d’estudi.
El nou Acord també inclou l’elaboració d’una llei per al finançament del transport públic,
l’aprovació d’un pla de transport de viatgers, la creació d’un pla de carrils bus-VAO en totes
les línies més congestionades del país, l’adaptació de les parades i estacions a l’ús de la
bicicleta, així com la connexió entre capitals de comarca i les majors aglomeracions urbanes.
Així mateix, s’intentarà afavorir la integració dels serveis discrecionals d’empresa a la xarxa
de transport públic, millorar l’oferta de transport públic els dies festius i en franges horàries
nocturnes, i també aprovar plans de mobilitat a tots els aeroports i ports. Finalment, es
crearan vies d’entrada exclusives per a vehicles pesants en aquelles àrees que siguin grans
generadores de trànsit pesant i s’incidirà en la construcció de les infraestructures viàries
rurals necessàries.
L’Acord preveia una inversió en infraestructures logístiques intermodals que permetessin
el canvi de carretera a ferrocarril, així com la construcció de ports secs a l’interior de
Catalunya (Catalunya Central i Terres de Ponent). Aquests aspectes es concreten en
els diferents centres integrats de mercaderies (CIM) repartits pel territori català i en el
Pla estratègic de CIMALSA 2005-2008. Seguint aquest pla, s’han posat en marxa la
construcció dels CIM la Selva i el Camp, i un LOGIS a l’Empordà. El primer ja es troba en
funcionament, mentre que els dos últims es troben en fase d’execució. Aquests s’uniran
als que ja existeixen al Vallès i Lleida i al LOGIS del Bages. Faltaran per construir el
LOGIS del Penedès i el de les Terres de l’Ebre. Aparentment, però, els centres integrats de
mercaderies en funcionament fins ara no compleixen la funció de ser centres intermodals
sinó que esdevenen centres logístics basats en el transport per carretera. Així doncs,
aquests centres amplien la informació a disposició dels transportistes, cosa que permet
reduir els retorns i la circulació de camions en buit, però no aprofiten la interconnexió amb
el ferrocarril i els avantatges que aquest presenta.
Amb el nou Acord es promourà la connexió ferroviària dels polígons industrials i els centres
logístics, així com la construcció d’un nou CIM a la Regió Metropolitana de Barcelona.
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En matèria ferroviària, la major part de les mesures de l’antic Acord implicaven la
participació de l’Estat. Així, es preveia la construcció de la línia 9 del metro de Barcelona,
l’eix orbital ferroviari (de Vilanova i la Geltrú a Mataró), la posada en funcionament de la
línia de RENFE que uneixi Martorell amb Barcelona passant pel Vallès, la connexió d’ample
internacional amb França, el desenvolupament del corredor transversal i les connexions
amb la frontera francesa per Puigcerdà, el desdoblament de la línia entre Montcada i
Vic, l’ampliació de la capacitat entre Blanes i Barcelona, i la definició de noves vies de
penetració a Barcelona.
En matèria de gestió, es proposava una obertura a la competència entre operadors ferroviaris,
i també un traspàs de competències de ferrocarrils de rodalies i regionals per efectuar-ne
una gestió a escala autonòmica.
El nivell d’aplicació d’aquestes mesures fou baix, en comparació amb el conjunt de la resta
de l’Acord, la qual cosa és comprensible atès que es tracta de projectes de llarg recorregut
que s’acaben d’encetar. Així, projectes com l’eix orbital ferroviari, l’eix transversal ferroviari,
el desdoblament de la línia entre Montcada i Vic i la definició de noves vies de penetració a
la ciutat de Barcelona es troben encara en una fase inicial. El mateix passa amb el traspàs de
la gestió dels ferrocarrils de rodalies i regionals de l’Estat a la Generalitat, mentre que la línia
d’alta velocitat i la connexió amb França no avancen en els terminis previstos.
També es preveia una millora dels accessos al delta del Llobregat (la zona d’activitat logística
més gran de Catalunya), tant per carretera com mitjançant l’ús del ferrocarril. Convé apreciar
que al II Pla estratègic del Port de Barcelona, i al Pla director ferroviari que l’acompanya, es
preveuen aquestes millores en els accessos.
El nou Acord recorda que el Govern ha d’assumir el servei de transport ferroviari regional i
de rodalies, i en creu necessària la transferència immediata per part del Ministeri de Foment.
També preveu l’aprovació del Pla de rodalies. Així mateix, es vol construir una nova línia
ferroviària per a passatgers i mercaderies d’ample internacional que uneixi els ports de
Barcelona i Tarragona amb la frontera francesa. A la Regió Metropolitana es preveu la connexió
del Trambaix i el Trambesòs, el perllongament de les línies 2, 3 i 6, i la construcció d’un nou
túnel entre Barcelona i el Vallès. Finalment, s’impulsarà el tren-tramvia a les comarques més
poblades, línies de rodalies a Girona, Lleida i Tarragona, els metros comarcals al Bages i
l’Anoia, i es reconvertiran línies actuals de rodalies en metros regionals, especialment les que
passen pel Baix Llobregat.
En matèria portuària s’instava a reforçar el front portuari català, mitjançant la connexió
amb el mercat asiàtic i les connexions marítimes amb França, Itàlia i el Magrib. En aquest
sentit, s’han millorat o estan en procés de millora i ampliació les infraestructures del port de
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Barcelona i el port de Tarragona, i s’ha aprovat el Pla de ports de Catalunya 2006-2015, que
regula les inversions en els ports que són competència de la Generalitat.
Amb referència als ports, l’Acord estratègic 2008-2011 preveu l’ampliació de les zones
d’activitat logística (ZAL) dels ports i la millora de les connexions ferroviàries.
Pel que fa als aeroports, destaca la creació d’un organisme de promoció dels aeroports
catalans, que s’ha materialitzat en un organisme de promoció de vols intercontinentals de
l’aeroport de Barcelona (Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries – Barcelona Air Route
Development Committee), considerat estratègic per a l’Euroregió. En matèria aeroportuària
també destaquen l’aprovació del Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 20092015, així com la Llei d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya, i la creació de la
societat Aeroports Públics de Catalunya.
Així mateix, en matèria aeroportuària, l’Acord aprovat recentment estableix com a novetats
la creació d’un ens per a la gestió de l’aeroport de Barcelona, l’actualització del Pla
d’infraestructures i la connexió dels aeroports a la xarxa ferroviària.
Entre les mesures referents a mobilitat, l’Acord incorpora la Llei de mobilitat i un Projecte de
llei sobre el finançament del transport públic; la creació d’autoritats de la mobilitat a Girona,
Lleida i Tarragona, i la integració tarifaria d’aquestes zones; la millora de la mobilitat a la
Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), i una millora en l’accés als polígons industrials (Pla
d’accés sostenible als principals polígons industrials).
Les autoritats territorials de mobilitat de Girona, Lleida i el Camp de Tarragona45 ja es troben
en funcionament, amb les consegüents integracions tarifàries que comporten. A aquestes, s’hi
ha incorporat l’Autoritat Territorial del Bages, de creació més tardana. En l’accés als polígons
industrials, i emmarcat en el Pla d’accés sostenible als principals polígons industrials, al final
del 2007 s’havien efectuat 40 actuacions sobre 260 polígons i 229.865 treballadors en 102
municipis i 6.993 empreses.
Finalment, l’Acord demana una major transparència de les administracions en matèria
d’inversions, amb la publicació anual de la inversió en infraestructures a Catalunya de les
administracions estatal, autonòmica i local.

45 Aquesta última amb un cert retard en l’aplicació de la integració tarifària.
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6. ANÀLISI DELS DIFERENTS ÀMBITS DE LA GESTIÓ
PÚBLICA DE LES INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT:
PLANIFICACIÓ, PROGRAMACIÓ, EXECUCIÓ I GESTIÓ
«La realització de les infraestructures —des de la planificació fins a la gestió, passant per
l’execució— ha esdevingut una tasca complexa, tant pel creixent nombre d’actors que hi
intervenen (diferents nivells d’administració, institucions, empreses, societat civil, plataformes
ciutadanes, etc.), com per les interdependències que es generen.» (Zalbidea, 2006)
Planificació fa referència al procés de definició o revisió del model territorial i d’infraestructures.
La programació és el procés de disseny específic de l’obra (temps, cost, pressupost,
etc.) estructurat a l’entorn d’un projecte, mentre que l’execució correspon al procés de
construcció i posada en servei. Finalment, la gestió representa l’etapa de funcionament
d’una infraestructura, tant pel que fa al manteniment com al servei que presta.
A continuació s’ofereix una anàlisi detallada de les diferents etapes de la construcció d’una
infraestructura, des de la planificació fins a la gestió.
6.1. PLANIFIC ACIÓ
Per detectar a temps quines infraestructures seran necessàries cal una bona planificació
territorial, i disposar d’un model de país al qual es pretén arribar. En aquest sentit és
imprescindible que el model incorpori una visió global, i que disposi d’un consens i d’una
coordinació polítics i socials. Per això es fa imprescindible incloure-hi la societat civil, els
experts, els diferents nivells administratius, etc., per garantir que la infraestructura no generarà
un rebuig, amb fenòmens com el NIMBY (Not In My Back Yard), que en cas de produirse poden dificultar-ne la construcció, amb el consegüent retard en l’execució, o fins i tot
impedir-la. Quant a aquest aspecte, és important establir mesures de compensació a priori
per als grups més afectats per la infraestructura, així com preveure diferents eventualitats.
En concret, el nombre de plans d’infraestructures, la seva longitud temporal, l’àmbit territorial
i l’adequació als altres plans existents poden generar resultats diversos.
A grans trets, es recomana no caure en un procés de planificació excessivament llarg, que
pugui conduir a canvis de posició d’algun dels agents durant la redacció del pla que derivi
en una problemàtica ja resolta. Al mateix temps, però, és necessari invertir en el procés per
evitar després problemes derivats de la mala planificació.
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Pel que fa a la durada dels plans, es recomana planificar a 15-20 anys vista. D’aquesta
manera s’eviten urgències polítiques, però el període és suficientment curt per no caure en
una planificació no realitzable o obsoleta a llarg termini.
Així mateix, establir quines infraestructures són prioritàries, i quines tenen un caràcter més
secundari, basant-se en criteris d’eficiència, social o econòmica, ha de permetre optimitzar
la distribució dels recursos. La bona planificació ha d’incloure mecanismes de flexibilitat
per adaptar-la a les necessitats canviants, per la qual cosa no sembla recomanable una
planificació exhaustiva. Normalment, aquesta anàlisi s’efectua mitjançant criteris de
rendibilitat de tipus cost-benefici, multicriteri, cost-eficiència, valors actuals nets, taxa de
rendibilitat interna, etc., que incloguin criteris socials i mediambientals.
Per acabar, en tot procés planificador convé tenir presents la competència intramodal i la
competència intermodal que puguin tenir lloc en els diferents modes de transport suportats
per les infraestructures diverses. En aquest sentit, qualsevol mecanisme a favor d’un mode o
infraestructura representa també un perjudici cap a la resta de modes, així com la construcció
d’una via, entre dues vies alternatives operades pel mateix tipus d’infraestructura,46 pot
produir resultats diferents en la mobilitat que cal analitzar prèviament.
6.2. PROGRAMACIÓ
Un cop detectades les necessitats, una bona programació assegura l’adequació de la inversió
pressupostada al cost real de la infraestructura, així com l’adequació dels terminis al temps
de construcció real. Així doncs, hi intervenen dos factors: el cost i el temps. Evidentment,
l’èxit de la planificació depèn en gran mesura d’una programació correcta.47
Uns costos superiors als pressupostats inicialment poden portar a una certa paràlisi de l’obra
per manca de finançament, mentre que uns costos inferiors als pressupostats poden derivar
en ineficiències, ja que el fet de pressupostar uns diners en una obra pot conduir a la manca
d’inversió en altres infraestructures també necessàries. Així mateix, una mala temporització
de l’obra pot conduir a retards en l’execució.
En aquest sentit, és important que els tècnics participin d’entrada en el projecte de l’obra,
per no quedar subordinats a voluntats i interferències polítiques que derivin en ineficiències
i desajustos en el resultat que es pretén aconseguir.
46 Per exemple, l’elecció entre una autovia o una autopista de peatge.
47 Per tal que la planiﬁcació sigui efectiva, cal que els plans es programin. No s’han trobat dades ni informació referents al
grau d’obres planiﬁcades que es programen, ni sobre el retard temporal que pugui existir entre el que es planiﬁca i el que es
programa.
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També és imprescindible assegurar una transparència en el procés, a fi de garantir la
qualitat de l’obra construïda, i la correcta adequació entre inversió pressupostada i inversió
liquidada.
6.3. EXECUCIÓ
Per tal que la planificació i la programació de l’obra obtinguin uns resultats satisfactoris, cal
complir després amb l’execució de les obres programades. No és de gaire utilitat elaborar
grans plans si després aquests no s’han de complir. En aquest sentit, és important veure el
grau d’execució de les obres pressupostades.
A Catalunya, la inversió liquidada l’any 2006 per part del Ministeri de Foment es va situar
en 1.957 milions d’euros, fet que representa el 78,7% del total pressupostat pel grup del
Ministeri de Foment, que, així mateix, significava el 86,4% del total pressupostat per l’Estat
a Catalunya.48
Taula 12. Evolució de l’execució d’obres pressupostades per l’Estat a Catalunya
(2004-2006)
Unitats: milions d’euros i percentatges.

Press.

Press.
Foment

% Foment /
Total

Exec.
Foment

% Exec.
Foment/
Foment

2004

2.740

2.219

81,0

1.563

70,4

2005

2.785

2.216

79,6

1.669

75,3

2006

2.878

2.488

86,4

1.957

78,7

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2007 i 2008.

La inversió liquidada per la Generalitat de Catalunya l’any 2006 fou de 2.854 milions d’euros,
el 70,5% del total pressupostat. Aquesta inversió representa l’1,55% del PIB català.

48 No es tenen dades dels altres ministeris.
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Taula 13. Evolució de l’execució d’obres pressupostades per la Generalitat de Catalunya
(2004-2006)
Unitats: milions d’euros i percentatges.

Inv. press.

Inversió executada

% Exec./Press.

2004

2.128

1.943

91,3

2005

3.767

3.081

81,8

2006

4.050

2.854

70,5

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2007 i 2008.

Per tant, el grau d’execució és relativament baix respecte a la quantitat pressupostada, la
qual cosa genera un cert descrèdit de l’activitat planificadora i de programació. Caldria,
doncs, exigir un major compromís amb vista a executar el que es pressuposta, o incidir en la
necessitat de no pressupostar allò que no es podrà executar en els terminis previstos.
6.4. GESTIÓ
Abans d’iniciar un debat sobre el model de gestió, convé destacar que el concepte gestió
pot fer referència tant a la gestió de la infraestructura (o gestió del conjunt de projectes
que afecten la infraestructura) com a la gestió del servei que aquesta presta. L’anàlisi
conjunta d’ambdós fets pot portar a una certa confusió, ja que en molts casos la gestió
de la infraestructura i del servei correspon a un mateix organisme, cosa que fa difícil la
diferenciació entre un concepte i l’altre.
Així doncs, els models de gestió es poden diferenciar en funció de si l’organisme que gestiona
la infraestructura és el mateix que gestiona el servei o de si diferents tasques corresponen
a organismes diferents, del grau de descentralització que presenta la gestió i del grau de
privatització que assoleix aquesta.
A Espanya hi ha diferents models de gestió segons la divisió de tasques entre gestió de la
infraestructura i gestió del servei que opera sobre aquesta infraestructura. Per una banda,
als aeroports la gestió de la infraestructura i la gestió del servei corresponen a un mateix
ens: AENA. Als ports i els ferrocarrils, hi ha una divisió entre la gestió de la infraestructura
(Puertos del Estado i ADIF) i la gestió del servei (les diferents autoritats portuàries i RENFE).49

49 En el cas de Catalunya, l’existència de FGC fa que convisquin dos models de gestió, ja que FGC gestiona tant la
infraestructura com el servei. A ﬁ de dividir parcialment la gestió del servei de la gestió de la infraestructura, es va crear
IFERCAT, una empresa destinada a la gestió de les infraestructures ferroviàries. En matèria de ports, Ports de la Generalitat
gestiona tant les infraestructures com el servei que aquestes presten.
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En el cas de les carreteres, la gestió de la infraestructura correspon a SEITTSA i la Direcció
General de Carreteres, mentre que la gestió del servei correspon a la Direcció General de
Trànsit.
El grau de centralisme afecta tant la planificació de la xarxa com la gestió dels recursos
derivats del servei. En el cas de la planificació a Espanya, el debat entre estructura radial
pròxima al centralisme (amb Madrid com a centre) i una xarxa transversal pròxima al
federalisme (amb múltiples ciutats com a centres d’activitat) ha estat sempre en l’agenda
política i social del país. El model predominant fins ara ha estat el model centralista, en què
totes les vies conflueixen a Madrid. Es podria dir, doncs, que el model d’infraestructures
està estretament lligat al model d’Estat, la qual cosa és lògica si es té en compte que les
empreses encarregades de la gestió de les infraestructures són empreses estatals.
Pel que fa a la gestió dels recursos derivats del servei, el model espanyol destaca també pel
seu centralisme, en què els ingressos obtinguts de l’administració de les infraestructures es
gestionen des de Madrid, independentment d’on s’hagin generat. El paradigma d’aquest
model és la gestió aeroportuària, amb el model de caixa única, si bé en matèria ferroviària
també hi ha un elevat grau de gestió efectuada des de Madrid. En aquest sentit, convé
destacar que l’Estatut d’autonomia de Catalunya de l’any 2006 preveu una descentralització
d’aquesta gestió a Catalunya, cosa que afecta especialment els trens i els aeroports.
El volum de recursos que es capten a través de les tarifes, els preus del servei, etc. es
destina habitualment a finançar inversions. Els fluxos d’aquestes quantitats normalment són
opacs, i generen un seguit de transferències interterritorials en el si de les empreses estatals
que equivaldrien a una transferència de renda entre regions. Per tal d’optimitzar el sistema
de provisió d’infraestructures, caldria millorar la transparència d’aquestes transferències, i
desvincular els ingressos derivats de la gestió del servei de la inversió en infraestructures. És
a dir, per assegurar un ús eficient de la infraestructura, cal que els gravàmens que aquesta
pugui generar a l’usuari siguin motivats només per garantir el correcte funcionament de la
infraestructura, però no per finançar la construcció, ja que generarien ineficiències en la
provisió d’un bé públic en impedir-ne un ús òptim.50
La inversió mitjançant recursos privats deriva en un altre desequilibri territorial, en funció
de la proporció d’obres finançades amb recursos públics i obres finançades amb recursos
privats. Malgrat que la dotació d’una infraestructura sigui la mateixa en dos territoris, aquell

50 Un preu elevat per l’ús d’una infraestructura (peatges, taxes, tarifes, preu del transport, etc.) pot derivar en un ús per sota
de la capacitat màxima de la infraestructura. En el cas de les carreteres això és clar, ja que un peatge abusiu pot derivar el
trànsit cap a vies alternatives, menys segures, més congestionades i on es requereix un temps de desplaçament més gran,
fets que contribueixen també a la contaminació generada.
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que presenti un major percentatge d’estoc privat en infraestructures per al qual es requereixi
pagament per part de l’usuari haurà de suportar uns costos afegits que faran minvar la
competitivitat de la regió afectada. Així mateix, les empreses que gestionen la infraestructura
de pagament exerceixen una pressió per defensar els seus interessos, fet que pot dificultar,
en casos molt concrets, decisions d’inversió per millorar o ampliar la infraestructura afectada,
o la concreció d’inversions que competeixin amb la infraestructura de pagament, en cas que
aquestes siguin necessàries.
El debat sobre la propietat de les infraestructures de transport i la gestió del servei és, en gran
mesura, un conflicte ampliable a altres sectors. L’empresa pública apareix, majoritàriament,
en aquells casos en què hi ha un monopoli natural, o en què hi ha béns públics: no excloents
i no rivals; o semipúblics: on hi ha externalitats difícilment incorporables per l’empresa
privada, concentrada en la maximització del benefici. Així doncs, l’empresa pública existeix
en aquells casos en què es produeix una fallada de mercat.
De Rus (2003) distingeix quatre models organitzatius en la gestió de les infraestructures
i del servei: 1) monopolis públics, 2) monopolis privats regulats, 3) lliure competència de
serveis i 4) finançament privat d’infraestructures. En els primers tres models, la propietat de
la infraestructura és d’una empresa pública. Així mateix, en els tres últims models, la gestió
de la infraestructura i del servei correspon a una empresa privada.
El primer model presenta com a avantatges economies d’escala, d’abast i de xarxa, però, en
canvi, pateix costos d’ineficiència, que s’atribueixen a l’empresa pública, com a conseqüència
de la manca d’incentius, la indefinició d’objectius i l’absència de controls efectius.51 Si
existeixen aquests costos d’ineficiència, i són elevats, la solució òptima hauria de ser un
monopoli privat regulat, sempre que els costos derivats de la regulació siguin inferiors als
costos de la ineficiència. Una solució a cavall entre les dues anteriors és la cooperació
publicoprivada, en què l’empresa és un monopoli format per una empresa participada per
capital públic i privat, que permeti beneficiar-se dels incentius per ser eficient del capital privat i
dels estalvis en regulació fruit de la participació del sector públic. En alguns casos, el monopoli
es pot dividir per àrees o zones, a fi que hi hagi diferents empreses privades que ofereixin un
servei de tipus monopolístic local, cosa que dóna informació al sector públic sobre diferències
entre empreses en la fixació de preus o tarifes. La forma tradicional d’atorgar monopolis privats
s’efectua mitjançant subhastes de concessions a l’explotació, la qual cosa en certa manera
constitueix una aproximació a un preu més competitiu, en existir un mercat en la contractació,
i un incentiu a reduir costos fruit de la renovació de la concessió. Així mateix, aquest primer
filtre actua amb més eficàcia a mesura que augmenten el nombre d’empreses participants en
la subhasta, cosa que fa que el preu fixat s’aproximi al cost marginal.
51 Vegeu Serra (2003).
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Taula 14. Economies presents en les infraestructures de transport en funció del model
de gestió52
D’escala

D’abast

De xarxa

Monopoli públic

✓

✓

✓

Monopoli privat

✓

✓

✓

Oligopoli privat

x

x

x

Lliure competència de serveis

x

x

x

Font: elaboració pròpia.

Taula 15. Costos presents en les infraestructures de transport en funció del model de
gestió53
Coordinació
Monopoli públic

Ineﬁciència*

Regulació

x

Monopoli privat

x

Oligopoli privat

x

Lliure competència de serveis

x

Font: elaboració pròpia.
*Inclou costos d’absència d’incentius, indefinició d’objectius i risc moral.

La lliure competència de serveis té lloc en casos molt puntuals en què no és necessària una
coordinació, ja que si ho fos s’incorreria en uns costos de coordinació. En cas que aquests
fossin superiors als costos derivats de la ineficiència o de la regulació, seria preferible optar
per un monopoli públic o privat, respectivament.
Per acabar, el finançament privat d’infraestructures es recomana només en casos
excepcionals en què per motius pressupostaris no sigui possible executar una obra que es
consideri important per al funcionament de la regió. En aquests casos, cal que l’empresa
privada assumeixi la major part del risc.

52 No es preveu el ﬁnançament privat de les infraestructures, perquè pot operar tant com a monopoli local com en lliure
competència.
53 No es preveu el ﬁnançament privat de les infraestructures, perquè pot operar tant com a monopoli local com en lliure
competència.
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Normalment, la propietat i la gestió de la infraestructura corresponen a l’Administració, i
són de caràcter públic ja que les infraestructures són un bé públic per naturalesa.54 Així
mateix, la titularitat en la gestió del servei depèn de la infraestructura i del moment històric.
Tradicionalment, els ports i els aeroports són més susceptibles de presentar una gestió
compartida entre públic i privat, mentre que els ferrocarrils i les carreteres presenten un menor
grau de privatització. El caràcter públic o privat de les empreses que gestionen el servei que
presta la infraestructura fluctua en cicles relacionats amb la reputació de l’empresa pública
i l’empresa privada. La tendència dels últims anys, però, sembla indicar un procés futur de
privatització en la gestió del servei de les infraestructures, emmarcada dins de les directrius
europees en matèria de transport.
C ARRETERES
Una part important del debat sobre carreteres se centra en el fet de si les autopistes i autovies
han de ser de peatge o lliures. El sistema de finançament històric de les autopistes a Espanya
ha estat únic al món. En general, el més comú en la construcció d’autopistes durant la
dècada dels setanta era finançar-les per la via dels pressupostos, com és el cas dels països
del centre i nord d’Europa, on l’acceptació d’unes majors càrregues impositives per finançarne la construcció tenien més acceptació social i política.55 En el cas dels països del sud
d’Europa, on la menor disponibilitat de recursos públics obligava a finançar les autopistes
mitjançant el gravamen als usuaris de la via, el més comú era donar concessions a empreses
públiques per construir i gestionar l’obra. El cas espanyol, on les autopistes s’havien de
finançar per la via dels peatges (pagament per part de l’usuari), però on la construcció i la
gestió de la infraestructura corresponien a empreses privades, era únic al món. Així doncs,
hi ha dos models en la construcció de carreteres (exceptuant-ne el cas espanyol, que és
una anomalia): un de basat en la construcció per la via dels pressupostos, sense càrrec per
a l’usuari, però amb càrrec per al contribuent; i un altre de basat en el recàrrec a l’usuari
mitjançant peatges gestionats per empreses públiques.56

54 No excloent i no rival. No excloent, ja que no se’n pot excloure ningú de l’ús, i no rival perquè el fet que un individu la utilitzi
no priva els altres d’utilitzar-la. Això és cert en el cas de les infraestructures mentre aquestes no es troben congestionades,
ja que el cost marginal d’utilitzar-les és pròxim a zero, per la qual cosa resulta més eﬁcient no cobrar-ne l’ús. Un cop les
infraestructures arriben a nivells pròxims a la saturació, el cost marginal d’incorporar-hi un nou usuari creix, cosa que fa més
eﬁcient el cobrament d’un peatge. Per a una anàlisi més detallada, vegeu Bel (1999).
55 El peatge a l’ombra i el mètode alemany són només dues fórmules de ﬁnançament per la via dels pressupostos, per la
qual cosa no es tenen en compte a l’hora de fer la diagnosi referent a la gestió. Convé apreciar, però, que, com tota fórmula
ﬁnancera, generen uns costos afegits, cosa que no les fa recomanables si no és que el rendiment de la construcció de la via
és superior als interessos generats per aquests mètodes.
56 En tots dos casos, però, l’empresa pública és l’encarregada de gestionar la construcció i el servei de la infraestructura.
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El model més eficient és la construcció per la via dels pressupostos, ja que el model de peatges
genera un ús inferior a l’òptim en les vies de pagament, i congestió a les vies alternatives, fet
que repercuteix en un seguit d’externalitats negatives: congestions, contaminació, accidents,
temps d’espera, etc. Per tant, el mètode del peatge per finançar la infraestructura només
s’entén en casos d’insuficiència de recursos per executar-la.
La construcció d’infraestructures comporta uns riscos implícits, que es poden interpretar
com a costos d’incertesa. Aquests riscos són:57 el risc comercial, assumit per una davallada
en la demanda per situació de crisi o canvis d’hàbits; el risc en la construcció, derivat del
mateix projecte (esfondraments, esllavissades, etc.) i que comporti un cost; i el risc regulador,
derivat d’un possible canvi en el preu que es paga per la concessió de l’obra. Aquests riscos,
amb el seu cost associat, fan pujar el cost total de l’obra en cas que aquesta sigui duta a
terme per part d’empreses privades,58 la qual cosa les fa menys competitives que l’empresa
pública en el finançament de l’obra. Un bon exemple d’això són les assegurances de canvi
utilitzades en la construcció d’autopistes de peatge a Espanya.59
Les primeres autopistes de peatge que es van construir a l’Estat van ser les més rendibles,
és a dir, les de l’arc mediterrani i l’eix de l’Ebre.60 Les crisis del 1973 i el 1979 van provocar
una caiguda de les expectatives de creixement del trànsit rodat, fet que, de retruc, va generar
una caiguda en el rendiment esperat de les autopistes de peatge projectades que va frenar
el procés de construcció de la xarxa estatal, i va fer que se substituís el model de peatge pel
finançament per la via dels pressupostos.61
La importància de la concessió a Catalunya fa que el peatge esdevingui un element
quotidià. L’orientació d’aquest peatge, però, es destina massa sovint al finançament de la
infraestructura, en comptes de dedicar-se al control del trànsit. Per tal de garantir l’eficiència
del peatge com a regulador, aquest hauria d’aplicar-se només a vies congestionades, a fi
d’incentivar els usuaris a canviar l’hora del desplaçament o el mode de transport. Aquest
és el cas, normalment, de les vies urbanes o pròximes a alguna gran àrea metropolitana. En
aquest sentit, els peatges que s’haurien d’eliminar són els que es troben en vies interurbanes
no congestionades, que és precisament on són més ineficients.

57 Vegeu Serra (1999), a Planiﬁcació i gestió d’infraestructures (1999).
58 En el cas de les empreses públiques, el risc l’assumeix el conjunt de la ciutadania i, per tant, no cal retribuir-lo.
59 Vegeu Bel (1999).
60 Aquest fet comporta que, actualment, aquests eixos pateixin dèﬁcits importants en no disposar de vies ràpides alternatives
a les de pagament, en una de les zones de més intensitat de trànsit de l’Estat.
61 Vegeu Bel (1999) per a una explicació més detallada.
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El peatge actua com a regulador del trànsit tant si la infraestructura la gestiona una empresa
pública com si ho fa una de privada, però la voluntat reguladora i les decisions que s’han
de prendre sempre han de sorgir de l’Administració. Evidentment, en el cas de l’empresa
privada, això suposa uns costos de negociació. L’incentiu de les empreses públiques és la
correcta distribució del trànsit entre modes i vies, mentre que l’incentiu de la concessionària
privada és la maximització del benefici. El mateix procés de concessió, tot i que estableix
alguns mecanismes de flexibilitat, presenta unes rigideses que impedeixen la correcta gestió
del trànsit, fruit de la incapacitat d’incloure i preveure qualsevol eventualitat i incorporar-la
a la concessió. Així doncs, el resultat òptim (incloent-hi les externalitats) només es podrà
assolir si la gestió l’efectua una empresa pública. Evidentment, l’ús del peatge com a gestor
del trànsit obre la possibilitat de gestionar l’hora d’ús de la via (hores punta i hores vall), el
percentatge de vehicles pesants i l’eficiència energètica dels vehicles (gravant més els més
contaminants), etc. Aquesta gestió, i vist que la majoria dels peatges de gestió del trànsit
haurien de situar-se al voltant de les grans urbs, requereix la coordinació amb els altres
modes de transport per a una gestió integrada de la mobilitat.
El peatge significa una càrrega per als territoris que el suporten, i un desavantatge comparatiu
respecte a altres regions sense peatges. Per tant, seria recomanable establir una homogeneïtzació
del peatge a escala estatal/europea per garantir unes condicions de competència entre les
empreses ubicades en les diferents regions.62 Aquesta homogeneïtzació es pot dur a terme
de maneres diverses. A Bel (2002) es preveuen quatre vies per homogeneïtzar el sistema de
peatges, que es poden agrupar en dues de més genèriques:
•

Posar més peatges:

> Implantar peatges a totes les vies de gran capacitat existents i futures: és una
mesura impopular, ineficient63 i que només seria justificable per gestionar el
trànsit. Com que en molts casos les vies sobre les quals s’hauria d’aplicar no
estan congestionades, aquesta mesura no seria eficient per al conjunt.
> Implantar autopistes de peatge de manera més equilibrada a Espanya: sembla la
solució més senzilla, optant per construir amb finançament per la via del peatge
allí on les autopistes amb peatge representen un percentatge baix de les vies
d’alta capacitat, i sobre la base dels pressupostos als territoris on el percentatge
d’autopistes de pagament sobre les vies d’alta capacitat ja és molt elevat.
62 Vegeu Bel (2007).
63 L’adequació de la via lliure per transformar-la en via de pagament té uns costos elevats (nous accessos, personal, etc.),
i molts cops les autovies són ampliacions d’antigues carreteres sense alternativa viària, fet que generaria un cert monopoli
de la via.
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•

Treure peatges:

> Implantar autopistes/autovies lliures de manera més equilibrada a Espanya: hi
hauria dues vies per aconseguir-ho, que consistirien a construir més autopistes
i autovies lliures allí on el percentatge de vies de pagament fos superior, o bé
eliminant una part del peatge a les zones més castigades per aquest fet. La
decisió dependria de si les infraestructures són insuficients o de si el que hi ha és
una mala distribució del trànsit entre vies alternatives.
> Eliminar els peatges on no hi ha una alternativa lliure de gran capacitat: només
seria una mesura vàlida en aquelles vies on no hi ha congestió, però en aquests
casos seria la més eficient en termes econòmics.
Eliminar peatges, però, no és fàcil. Molts cops la supressió s’ha de fer per la via del rescat
de peatges, una mesura costosa perquè el rescat del peatge implica el pagament d’una
indemnització elevada a la concessionària, l’assumpció d’un deute pendent de l’obra i uns
costos de manteniment. L’elevat cost del rescat, per tant, fa preferible, moltes vegades,
dedicar els recursos a la construcció d’una via alternativa, tenint sempre present que una
nova construcció requerirà un temps de planificació i execució. Una bona planificació del
temps del rescat del peatge, a fi que es produeixi de forma gradual, és important en aquest
sentit, mentre que per als costos de manteniment es podria utilitzar una fórmula financera
similar a la que existeix a Suïssa, on els usuaris paguen una quota anual per utilitzar vies de
gran capacitat.64
L’altra opció recurrent és el peatge tou, en què l’Administració subvenciona part del
peatge. En la mesura que aquesta alternativa tendeix cap al peatge a l’ombra i, per tant, al
finançament per la via dels pressupostos, es pot dir que s’apropa al que és òptim.65 Això
sí, quan el peatge tou es condiciona a l’allargament de la concessió, sense aportacions del
sector públic, els resultats són més dubtosos: per una banda, ajuden a una millor distribució
del trànsit però, per l’altra, l’augment del trànsit associat a la rebaixa, unit a l’allargament de
la concessió, incrementen considerablement el preu a pagar per la infraestructura.
Els peatges presenten un problema afegit, ja que els últims anys de la concessió són
perillosos per manca de manteniment de l’empresa concessionària. No hi ha un model òptim
en el temps de la concessió: d’una banda, una concessió més curta abarateix el preu del
64 Els estrangers pagarien en els passos fronterers, mentre que els residents pagarien una quota anual. Aquesta fórmula
seria especialment interessant per a Catalunya a causa de la seva condició de territori de pas.
65 Els peatges es poden ordenar en funció del percentatge que paga l’usuari. Així, de major a menor percentarge de pagament,
hi hauria el peatge tou, el peatge a l’ombra i el ﬁnançament per la via dels pressupostos. Aquest últim seria el més eﬁcient.
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peatge en reobrir el procés de mercat en la concessió i disposar d’empreses rivals a la
concessionària en curs; de l’altra, una de més llarga proporciona un millor manteniment
en assegurar que serà l’empresa concessionària qui es beneficiarà del manteniment, però
el preu a pagar per l’usuari serà més elevat fruit de la menor competència i el major risc
comercial que assumeix la concessionària.
FERROC ARRIL
Històricament, els ferrocarrils neixen de l’explotació, per part de companyies privades,
de determinades línies de transport. A mesura que aquestes línies comencen a constituir
una xarxa es fan més evidents les economies d’escala, les pròpies economies de xarxa i
les economies d’abast associades a la infraestructura. Aquest fet porta a la concentració
d’empreses ferroviàries en un monopoli o una suma de monopolis regionals. La preocupació
dels governs pel poder de mercat que tenien aquestes companyies va conduir a la creació
d’institucions de regulació del ferrocarril, que acabarien desembocant en monopolis públics
a partir d’un procés de nacionalització de les companyies ferroviàries existents.66
Els resultats financers de l’explotació rarament han estat bons, ja sigui per l’adopció de
criteris de preus socials per donar accés a la mobilitat a les classes més desafavorides o per
problemes de costos fruit de la competència intermodal amb la carretera. En ambdós casos,
aquesta ineficiència és només parcial, ja que els resultats negatius en l’explotació responen al
pagament per part de l’Estat de les externalitats positives derivades de l’ús del ferrocarril.67
Malgrat això, alguns països s’han plantejat la privatització de la gestió ferroviària. Segons De
Rus (2003), hi ha dos models de privatització:
•

Desintegració vertical: consisteix en la separació de les unitats sobre la base
de les funcions que realitzaven dins de l’empresa nacional (ADIF com a gestor
d’infraestructures i RENFE com a operadora nacional, en el cas espanyol).68 En
cas que les empreses siguin monopolis, hi ha un cost de regulació, mentre que si
les empreses s’organitzen en forma d’oligopoli o mercat competitiu els costos de

66 En molts casos derivats de les diﬁcultats ﬁnanceres d’aquestes comapanyies fruit de la competència del transport per
carrertera.
67 En algunes ocasions s’utilitza el transport públic com a mecanisme redistributiu de renda, en considerar-se que les
classes més desfavorides són les que l’utilitzen en major proporció. Aquesta pràctica va més enllà de la internalització de les
externalitats positives, creant distorsions en el preu. En general, no és recomanable utilitzar aquests mètodes redistributius si
n’existeixen d’altres dissenyats especíﬁcament per anivellar rendes entre individus.
68 Aquesta darrera, dividida en passatgers i mercaderies, cosa que implica uns costos de coordinació afegits.
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coordinació creixen, i es rebaixen els costos de regulació. Ambdós models impliquen
una coordinació important entre l’empresa encarregada del manteniment de la
infraestructura i l’empresa que presta el servei, perquè en molts casos la informació
sobre l’estat de les vies no serà completa per a cap de les dues empreses. Hi ha
una paradoxa en aquest model, i és que com més nombre d’operadors ferroviaris,
més competència, i, per tant, més reducció de costos, però també hi ha uns costos
de coordinació més elevats. Com s’ha comentat anteriorment, l’adopció del model
de monopoli públic, monopoli privat regulat o model de competència depèn dels
costos de coordinació, de regulació i d’ineficiència. El cas dels trens britànics és
l’exemple de desintegració vertical, amb resultats molt negatius.69
•

Concessions integrades d’àmbit regional: es tracta d’un model de concessió per
regions, en què l’operador actua sobre la base d’un monopoli local. La gestió de
la infraestructura i el servei resta, per tant, integrada en una mateixa empresa,
fet que evita costos de coordinació i manté els de regulació. Evidentment, manté
uns costos importants de coordinació en les fronteres físiques entre els diferents
monopolis, similars als que existeixen entre diferents estats, i perd part dels
beneficis propis de les economies de xarxa.

La gestió del servei de les infraestructures ferroviàries és la més complexa entre les
infraestructures de transport. La impossibilitat d’avançament entre combois per la mateixa
línia, que obliga a planificar horaris i a l’encreuament d’un nombre important de línies al
mateix nivell, fa que la gestió sigui extremadament complicada, amb uns costos importants
de coordinació. Si a això s’afegeix que diferents trens operen sobre les mateixes vies
(rodalies, regionals i llarg recorregut), amb diferent nombre de parades i velocitats, les
dificultats creixen.
En el cas del servei de rodalies són nombrosos els exemples de gestió del servei oferts des
de la proximitat, que depenen de responsables polítics de les àrees metropolitanes (EUA,
Alemanya, etc.).70 La proximitat garanteix una gestió més eficient, amb un temps menor de
reacció als problemes i un major coneixement dels dèficits que pugui presentar el servei o
la infraestructura, que si es gestiona des d’un organisme central. En el cas de Catalunya,

69 En el cas britànic es va privatitzar també l’empresa encarregada de la gestió de la infraestructura (Railtrack), amb
problemes ﬁnancers per millorar-la i mantenir-la. L’elevat nombre d’accidents fruit de problemes de coordinació ha dut el
Govern britànic a replantejar el model, que va tenir uns beneﬁcis a curt termini per al conjunt quan la infraestructura estava en
bon estat, però que s’ha demostrat ineﬁcient una vegada el deteriorament de les vies s’ha fet manifest.
70 Vegeu Sala (2007).
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la complexitat del servei de rodalies és màxima, ja que en un mateix sistema conviuen dos
amples de via diferents, mentre que l’estructura de la regió és marcadament policèntrica, fet
que genera uns fluxos més difícils de cobrir que els que genera una ciutat monocèntrica (com
és el cas de Madrid). Per aquest motiu, la coordinació horària amb altres mitjans adquireix
una major rellevància que en altres indrets, perquè la freqüència horària de pas dels combois
tendeix a reduir-se pel fet d’haver de cobrir més fluxos.71 Això deriva en uns majors costos
de coordinació que els que hi pugui haver en altres regions.
Les característiques policèntriques de l’àrea metropolitana de Barcelona actualment no es
preveuen en el sistema ferroviari, amb la majoria de línies de rodalies fent un recorregut de
tipus monocèntric (només hi ha trens que van cap a Barcelona, o que van cap a la perifèria,
però no hi ha trens de caire transversal perifèria-perifèria).72 El mateix passa en els trens
regionals, o en la inexistència d’altres línies de rodalies arreu del territori català.
Convé diferenciar, doncs, entre el model de propietat i el model d’organització. Mentre que
la condició de monopoli natural obliga a l’adopció d’un model de monopoli en el conjunt
de la gestió ferroviària (infraestructures i servei), una certa descentralització en la gestió
és possible en les infraestructures d’àmbit local o regional, generant monopolis locals en
serveis de proximitat (com és el cas de rodalies).
El model imposat per la UE segueix el model britànic de descentralització vertical, amb la
particularitat que la UE preveu mantenir la gestió de la infraestructura en mans d’un monopoli
(públic o privat). Actualment, la gestió de les infraestructures ferroviàries depèn d’ADIF, per
part de l’Estat, i d’IFERCAT i FGC, per part de la Generalitat de Catalunya, seguint el procés
de liberalització ferroviària promoguda per la Unió Europea. El servei el gestionen RENFE
en les infraestructures dependents de l’Estat, i FGC en les dependents de la Generalitat
de Catalunya. D’altra banda, la cessió de les línies de rodalies que es planteja a l’Estatut
significaria una concessió integrada d’àmbit regional de la infraestructura, la qual cosa
representaria la coexistència dels dos models de liberalització de gestió ferroviària.
La divisió de l’activitat en companyies diverses que operen vies diferents redueix les
economies d’escala existents, així com les de xarxa i les d’abast. Així mateix, la privatització
acostuma a produir-se en les línies més rendibles, cosa que degenera en una mala provisió
de les que ho són menys o en un sobrecost per a l’Administració per subvencionar-ne el
servei sense poder recórrer als superàvits de les línies més rendibles.

71 Això és així suposant una igualtat de recursos entre la ciutat monocèntrica i la ciutat policèntrica.
72 Convé indicar, però, que es preveu la construcció d’una línia orbital ferroviària que ajudarà a pal·liar aquest dèﬁcit en el
futur, si més no de forma parcial.
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Aquesta divisió no resultaria de gran utilitat en un context d’unificació de xarxes a escala
europea, on la gestió unificada i l’ús de la mateixa informació té un valor per se. En aquest
sentit, l’ús d’un mateix llenguatge, programari, codis, etc., pren una importància cabdal per
millorar les relacions transfrontereres.
AEROPORTS
El model espanyol de gestió aeroportuària és únic entre els països més desenvolupats i d’una
certa grandària. La gestió des d’un sol organisme, de les infraestructures i del trànsit, genera
un fre a la competència aeroportuària espanyola, amb subsidis encreuats no transparents
entre aeroports i, per tant, transferències interterritorials de capital no sotmeses a cap control
polític i social.73 Per a una distribució òptima dels recursos, fóra desitjable la divisió de la
gestió de la infraestructura i del servei, i la descentralització d’ambdues. Aquest últim punt
és especialment important en el cas aeroportuari en no existir una xarxa d’aeroports a escala
estatal com a conseqüència de les dimensions reduïdes del territori nacional. És a dir, la
gestió centralitzada respon més a un model d’estat que a l’eficiència en el funcionament
del sistema. Així doncs, el sistema aeroportuari espanyol afavoreix la creació d’una gran
metròpoli, i acosta el model territorial espanyol al britànic i al francès, allunyant-lo de models
més descentralitzats com el model italià o l’alemany.
En matèria de finançament, les dades disponibles per al públic són escasses. A Bel (2002),
s’incorpora una comparativa del volum de passatgers de cada aeroport, i de la inversió
efectuada en percentatges sobre el conjunt de l’Estat entre el 1994 i el 1999. Les dades
mostren que l’aeroport de Madrid és el més beneficiat del sistema de caixa única d’AENA,
mentre que la majoria dels altres aeroports presenten inversions molt inferiors al trànsit que
generen (i, per tant, als ingressos obtinguts).
Taula 16. Inversió i trànsit de passatgers. Espanya, 1994-1999
Unitats: percentatges.

Inversió
Espanya
Madrid
Catalunya

Passatgers

Diferència

100,0

100,0

0,0

45,1

25,0

20,1

5,9

16,5

-10,6

Font: Bel, G. (2002).

73 Vegeu Bel (2007).
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Pel que fa al trànsit, el model de gestió centralitzada genera una distribució del trànsit aeri
concentrada en l’aeroport de Madrid, que gaudeix del benefici de la no-competència d’altres
aeroports a escala nacional. L’any 2007 l’aeroport de Madrid representava el 24,8% dels vols
de passatgers del conjunt aeroportuari estatal, mentre que Catalunya en significava el 18,8%.
Quant a les mercaderies, l’aeroport de Madrid transportava el 51,8% del total de tones,
mentre que el conjunt d’aeroports catalans en transportava el 15,5%. La principal diferència,
però, es troba en el percentatge de vols intercontinentals. L’any 2005, Madrid concentrava el
86,2% dels passatgers en vols intercontinentals que es van realitzar a Espanya, mentre que
Catalunya en va significar només el 10,2%. Aquest darrer fet és important en un context de
globalització, i si es té en compte l’anunci de desregulació del cel atlàntic del març del 2007,
que permetrà una millor connexió entre Europa i els EUA.
Per tant, en matèria aeroportuària fóra bo dividir les funcions de l’ens gestor de les
infraestructures i l’ens de navegació aèria. Així mateix, caldria descentralitzar la gestió per
afavorir la competència entre aeroports i també permetre l’entrada de capital privat per
garantir l’eficiència inversora.
El Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports 2009-2015 recomana la desclassificació dels
aeroports de Girona, Reus i Sabadell com a aeroports d’interès general, a fi que n’assumeixi la
gestió la societat Aeroports Públics de Catalunya (APC), participada el 100% per la Generalitat
de Catalunya. Aquesta societat assumiria també la gestió d’infraestructures i de servei de
l’aeroport de nova construcció Lleida-Alguaire, i del de la Seu d’Urgell (Pirineus-Andorra).
No es descarta, però, l’entrada de capital privat en la gestió d’aquestes infraestructures.
La gestió de cadascun dels aeroports serà a títol individual, amb autonomia econòmica
i administrativa, i determinades activitats quedaran agrupades en la societat holding. A
l’aeroport del Prat, a Barcelona, hi hauria una participació de la Generalitat de Catalunya en
una gestió compartida amb AENA, mitjançant un consorci, si bé encara s’està debatent la
fórmula que ha de permetre una gestió compartida Estat-Generalitat.
PORTS
La gestió de les infraestructures portuàries es concreta normalment en monopolis públics. La
raó d’aquesta organització respon a intents d’evitar monopolis locals privats que perjudiquin
la competitivitat de determinades regions. Aquest monopoli públic és especialment útil en
ports de tipus insular, on la probabilitat de tenir individus i empreses captius d’un determinat
port són elevades.
L’empresa pública efectua cessions a empreses privades operadores i, en alguns casos,
concessions per a la construcció d’una part de la infraestructura portuària (una terminal, un
moll, etc.).
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En el cas que hi hagi empreses privades operant en la gestió de la infraestructura, se’n fa
necessària la regulació per evitar preus abusius. Aquesta necessitat de regulació disminueix
quan augmenta el nombre de ports que competeixen en una regió. Als grans ports, la
competència es pot trobar entre terminals dedicades al mateix sector.
Pel que fa al servei, normalment s’utilitza la concessió a determinats operadors del trànsit
sobre la base d’unes tarifes i obligacions de servei públic en tràfics de poca rendibilitat.
Actualment, s’està produint un procés de concentració d’empreses operadores a escala
mundial, similar al del trànsit aeroportuari. L’existència de naus de majors dimensions està
contribuint també a l’adopció d’un model hub-and-spoke similar al del transport aeri. També
es percep una concentració vertical entre empreses navals i operadors de les terminals, fet
que podria limitar la competència en el futur mitjançant barreres a l’entrada.
En el cas dels ports, Barcelona i Tarragona resten com a ports d’interès general, les
infraestructures dels quals són gestionades per Puertos del Estado, i el servei, per les autoritats
portuàries respectives. La resta de ports es gestionen des de Ports de la Generalitat.
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7. POSICIONAMENT DEL CTESC: INFRAESTRUCTURES
PRIORITÀRIES I ESTRATÈGIQUES PER A CATALUNYA
A continuació es presenta una llista de les infraestructures de transport que es consideren
prioritàries per a Catalunya, agrupades per tipus d’infraestructura. Aquesta llista és fruit del
consens entre els diferents grups que integren el CTESC, malgrat que no impliqui que el
posicionament individual de les organitzacions representades subscrigui la totalitat dels
projectes considerats.
C ARRETERES
- Autovia orbital B-40: Ronda del Vallès entre Abrera i Granollers.
- Desdoblament de l’Eix Tranversal.
- Desplegament de nous carrils bus-VAO, tot començant per les vies següents: B-23,
C-58 i C-31(nord i sud).
- Tercer carril de l’autopista AP-7 (fins a Salou).
- Autovia del Mediterrani (desdoblament de la N-340).
- Eix Cantàbric-Mediterrani (Tarragona-Montblanc-Lleida, desdoblament de la N-240).
- Eix de l’Ebre o Eix Occidental (Amposta-Lleida-França).
- Eix del Llobregat (connexió amb el port i l’aeroport, tram Abrera-Manresa i desdoblament
fins a Bagà).
- Eix Diagonal (Vilanova i la Geltrú-Manresa).
- Eliminació de les barreres de peatge troncals.
- Desdoblament de la N-II a Girona.
- Millora de la N-II al Maresme.
- Eix Pirinenc, incorporant-hi el túnel de Tosses.
- Autovia Lleida-Osca (A-22).
- Ampliació dels carrils de la C-58.
- Desdoblament de l’eix viari entre Castellbell i Manresa, C-55.
- Garantia, en el desplegament de les noves infraestructures, del manteniment de la
mobilitat local en tots els modes, incloent-hi els que són incompatibles amb les vies
d’alta capacitat.
- Millora de les xarxes secundàries, amb un èmfasi especial en el seu manteniment.
FERROC ARRIL
- Línia orbital ferroviària del Vallès (Vilanova-Vilafranca-Martorell-Terrassa-SabadellGranollers-Mataró).
- Finalització de l’AVE Madrid-Barcelona-França.
- Connexió de l’AVE França-Barcelona-València.
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- Construcció de l’Eix Transversal ferroviari.
- Ampliació i millora de la connexió ferroviària Barcelona-Manresa-Lleida.
- Construcció d’una línia entre Cornellà i Castelldefels.
- Millora de l’accés a l’aeroport de Barcelona.
- Desdoblament de la línia Barcelona-Vic-Puigcerdà (com a mínim fins a Ripoll).
- Traspàs de rodalies i un pla de rehabilitació, manteniment i millora de la xarxa
existent.
- Millora del servei de trens regionals:
a. Ampliació de les vies de rodalies. Quatriplicació de vies a la banda sud i nord:
Castelldefels-la Torrassa i Granollers-Sagrera.
b. Quart túnel ferroviari per a rodalies a Barcelona i nou túnel d’accés al Vallès per
Montcada i Reixac.
- Implantació de trens-tramvia i metros regionals (especialment al Bages, el Camp de
Tarragona, Girona i Lleida).
- Rodalies al Camp de Tarragona, Girona i Lleida.
- Ampliació de la capacitat de la línia del Maresme i el seu allargament fins a Lloret de
Mar.
- Planificació d’una via específica de mercaderies.
- Quatriplicació de vies de FGC de Sant Vicenç dels Horts a Sant Boi de Llobregat.
- Ampliació de les línies de tramvia a l’àrea metropolitana de Barcelona: Trambaix i
Trambesòs.
- Millora de la connexió Corredor del Mediterrani-Port de Tarragona-Port de Barcelonafrontera francesa, per al transport de mercaderies: via dedicada, ample europeu,
terminals intermodals al port de Barcelona, al port de Tarragona i als ZAL del Prat i el
Far.
- Connexió amb ample UIC a la Mediterrània amb França.
- Línies 2 i 9 del Metro de Barcelona.
- Línia 9 del Metro de Barcelona fins a l’aeroport del Prat.
- Ramal del Vallès.
INTERC ANVIADORS
- Intercanviadors de mode viari-ferroviari, o aparcaments dissuasoris d’accés a Barcelona,
aprofitant els aparcaments de l’aeroport del Prat, l’àrea comercial Baricentro a Barberà
del Vallès i el Circuit de Catalunya a Montmeló.
- Intercanviadors de mode ferroviari-ferroviari:
a. Entre RENFE i FGC a Vullpalleres, l’Hospital General i Bellvitge-Gornal.
b. Entre RENFE i metro a plaça Catalunya, Baricentro i la Torrassa.
c. Entre RENFE, metro i tram a Arc de Triomf i Estació de França.
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AEROPORTS
- Nova terminal sud de l’aeroport de Barcelona.
- Nou accés viari a l’aeroport de Barcelona.
- Nou accés ferroviari a l’aeroport de Barcelona.
- Ampliació de les infraestructures dels aeroports de Reus i Girona.
- Desenvolupament dels plans directors dels aeroports de Reus, Girona i Sabadell.
- Impuls de l’aeroport Lleida-Alguaire.
- Impuls d’un aeroport per a vols privats amb accessos ràpids a Barcelona (aeroport
corporatiu).
- Potenciació de la gestió individualitzada.
- Construcció de la ciutat aeroportuària de Barcelona, que incorpori hangars de gran
volum per oferir serveis tècnics a avions de gran envergadura i que sigui la llavor d’un
clúster d’indústria aeronàutica.
PORTS
- Ampliació del port de Barcelona.
- Nou accés ferroviari al port de Barcelona.
- Nou accés viari al port de Barcelona.
- Ampliació dels serveis del port de Barcelona (horaris, PIF, intermodalitat).
- Ampliació del port de Tarragona.
- Reforç de la plataforma logística del port de Tarragona (horaris, serveis,
intermodalitat).
- Potenciació de la gestió individualitzada.
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