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2 POLÍTICA EUROPEA DE TRANSPORTS 

2.1 Introducció  
El transport, l’element fonamental del funcionament de les economies modernes, 
es troba davant d’una contradicció permanent, entre una societat que sempre 
sol·licita major mobilitat i una opinió pública que suporta cada cop menys la 
congestió en algunes xarxes, la degradació del medi ambient  i la qualitat 
mediocre  que alguns serveis de transport ofereixen. Davant d’una demanda de 
transport que augmenta més que el creixement de la economia, la resposta no 
potser solament la construcció de noves infrastructures i l’obertura a nous 
mercats, sinó una millora en els sector dels transports, creant un sistema  de 
transport sostenible des del punt de vista econòmic, social i medi ambiental. 
 
Per la importància de les inversions en el sector del transport i el seu paper 
determinant en el creixement econòmic, els autors del Tractat de Roma van 
establir una política comú de transports que complís normes específiques. La 
Comunitat Europea no aplicava aquesta política comú, fins que el Tractat de 
Maastricht va reforçar els fonaments polítics, institucionals i pressupostaris de la 
política de transports aconseguint una decisió històrica  d’obertura total del 
transport de mercaderies per ferrocarril en l’any 2008. El Tractat de Maastricht 
també va introduir el concepte de xarxa transeuropea, que ha permès generar un 
pla general d’infrastructures de transport a escala europea amb finançament 
comunitari [1]. 
 
Sobre aquestes bases es crea el primer Llibre Blanc de la Comissió sobre el “curs 
futur de la política comú de transports”, publicat al desembre de 1992. La paraula 
clau d’aquest document va se l’obertura del mercat de transport. En uns deu anys, 
a excepció del sector ferroviari, l’objectiu s’ha assolit. Aquesta obertura ha 
beneficiat sobretot al sector del transport, el que explica que en Europa el 
creixement del tràfic ha estat més fort que el creixement de la economia. 
 
L’èxit de l’obertura  dels mercats de transport en els últims deu anys no pot 
amagar la falta d’harmonització fiscal i social degut a  la formació del mercat 
interior. La falta d’un desenvolupament harmoniós de la política comú de transport 
explica, que actualment, el sistema europeu de transports es trobi amb certes 
dificultats importants [1]: 

 
- El creixement desigual dels diversos modes de transport posa de 

manifest una major adaptació d’algun d’aquest modes i indica que no 
es reflexa adequadament en el preu del transport tots els costos 
extern. Així doncs, actualment, el transport de mercaderies està 
distribuït de la següent manera: un 44% per carretera, un 41% 
mitjançant la navegació de curta distància, un 8% amb ferrocarril i un 
4 % per les vies navegables. 

- La congestió en alguns eixos vials i ferroviaris importants. 
- Els efectes nocius per al medi ambient i l’alt preu de la inseguretat en 

les carreteres. 
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- La congestió en alguns eixos importants són deguts a les demores en 
la realització de les infrastructures de la xarxa transeuropea, una 
organització deficient del sistema de mobilitat europeu, amb una 
utilització insuficient dels medis de transport i de les noves 
tecnologies. Aquests embotellaments suposen una amenaça a la 
competitivitat econòmica amb un gran cost per la productivitat 
europea.  

 
En els últims anys, el creixement de la demanda de transport de mercaderies s’ha 
degut als canvis que s’han produït en la economia europea i el seu sistema de 
producció, passant d’una economia d’emmagatzematge a una economia de 
producció ajustada i d’existències renovades (contribuïda per la supressió de les 
fronteres comunitàries) [1]. 
 
Per tal de desvincular el creixement del transport amb el creixement econòmic, al 
2.001, la Comissió Europa redacta el Llibre Blanc: la política europea de 
transports de cara al 2010. El Llibre Blanc inclou una sèrie de mesures que 
combinen la tarifació, la revitalització dels modes de transport alternativus a la 
carretera i les inversions puntuals en la xarxa transeuropea. Aquesta perspectiva 
integradora permetrà obtenir l’equilibri modal per a l’any 2010, mitjançant una 
política de inversions en les infrastructures destinades al ferrocarril, a les vies 
navegables interiors, al transport marítim de curta distància i a les operacions 
intermodals. Amb l’aplicació de les 60 mesures del Llibre Blanc, s’aconseguirà 
abans del 2010 una desconnexió significativa entre el creixement de la mobilitat i 
el creixement econòmic. Per tal d’aconseguir aquesta desconnexió, el Llibre Blanc 
planteja dos objectius importants a assolir: 
 

- Reequilibrar els modes de transport 
- Suprimir els punts d’estrangulament 

 
A continuació s’explica més en detall quines són les directrius que s’han de seguir 
per tal d’aconseguir aquests dos objectius, fent referència exclusivament al 
transport de mercaderies, ja que és objecte del nostre estudi. 
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2.2 Reequilibrar els modes de transport 
 
Tal com s’ha explicat anteriorment, la Unió Europea ha de fer front a un 
desequilibri creixent de les modes de transport. L’èxit del transport per carretera i 
aeri té com a conseqüència la congestió d’algunes vies de la xarxa transeuropea. 
A més s, la mala explotació de les possibilitat que ofereix el transport ferroviari i 
marítim de curta distància impedeix el desenvolupament de les alternatives al 
transport de mercaderies per carretera. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La persistència d’aquesta situació comportaria un desequilibri major en la 
distribució del tràfic que a la vegada provocaria un creixement de la congestió.  
Per poder solucionar aquesta problemàtica i així reequilabrar els modes de 
transport, el Llibre Blanc proposa dos metes a assolir d’aquí als 2010: 

 
- Garantir una competència regulada entre modes de transport. 
- Vincular aquestes modes de transport per aconseguir la intermodalitat. 

 

2.2.1 Competència regulada entre modes de transport. 
 
Sense una competència entre els modes de transport millor regulada, és utòpic 
pensar que es pot evitar una amplificació dels desequilibris. Això comportaria un 
risc d’arribar a un monopoli de transport de mercaderies per carretera en la Unió 
Europea. Per tant, convé controlar el creixement del tràfic vial, reforçant la qualitat 
del transport per carretera i revitalitzant el transport per ferrocarril [1]: 
 

Figura 1. Evolució del tràfic de mercaderies per mode de transport en la UE-15 
  (1970-1999) 

Font: Llibre Blanc, Comissió Europea (2001).
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Reforçar la qualitat del transport per carretera 
 
La principal força competitiva del transport per carretera és la seva capacitat de 
transport de mercaderies en tota la Unió Europea amb una gran flexibilitat i a un 
preu mòdic. Cal recordar que el transport per carretera, en la seva condició de 
mode dominant, és qui fixa els preus del transport. Per tant, tendeix a arrossegar-
los a la baixa, en detriment de la resta dels modes que no disposin de la mateixa 
capacitat d’ajust. A part, en el transport per carretera, no s’han adoptat mesures 
per garantir una normativa mínima en matèria de condicions socials a, factor que 
també explica en part la seva gran competitivitat.  
 
En el Llibre Blanc, hi ha moltes propostes que tenen com objectiu crear a la Unió 
Europea una vertadera normativa que millori les condicions del treball, la 
seguretat vial i que garanteixin les normes de funcionament del mercat interior. 
D’aquesta manera s’obtindrà el desenvolupament d’un transport per carretera de 
qualitat. 
 
No solament és insuficient la normativa europea sobre el transport per carretera, 
sinó que, a part, s’aplica molt malament. Aquesta tolerància en l’aplicació és molt 
problemàtica. L’eficàcia de legislacions comunitàries i nacionals requereix una 
aplicació correcta e imparcial en tot el territori de la Comunitat. Per això, el Llibre 
Blanc preveu introduir propostes sobre l’harmonització dels controls i les sancions 
en tota la Comunitat. 
 
Revitalitzar el ferrocarril 
 
És necessari una revolució cultural del transport ferroviari per procurar que aquest 
mode tingui un nivell de competitivitat satisfactori i que permeti ser un del 
protagonistes principals en els sistema de transport de la Unió Europea. Per això, 
la prioritat està en resoldre els problemes que impedeixen el seu 
desenvolupament, tal com la insuficiència d’infrastructures adaptades al transport 
modern, la falta de interoperabilitat entre les xarxes i els sistemes, la necessitat 
constant de tecnologies innovadores de fabricació, la falta de transparència en 
matèria de costos, la desigualtat de la productivitat i la fiabilitat dubtosa d’un 
servei que no respon de forma satisfactòria a les expectatives dels clients [1]. 
 
El transport per ferrocarril s’ha d’integrar en el mercat interior, basant-se en una 
política d’obertura de mercats controlada i amb la directiva de la separació entre la 
infrastructura i l’explotació del servi ferroviari. Aquesta directiva, permet obrir la via  
cap a la  independència i a la transparència de la gestió, així com a una futura 
competència entre companyies ferroviàries.  
 
La Comissió Europea, a través del Llibre Blanc, també proposa  una ampliació 
dels drets d’accés  al conjunt dels serveis de transport de mercaderies que 
inclourà la possibilitat de realitzar operacions de cabotatge. D’aquesta forma es 
garanteix la competitivitat dels serveis de transport internacional de mercaderies i 
la limitació de  la circulació de vagons buits. 
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Actualment, existeixen  diferències significatives de característiques en la xarxa 
europea, ja que casi sempre s’han construït des d’una perspectiva nacional. 
Aquesta situació va dificultar el desenvolupament del transport ferroviari, mentre 
que el transport per carretera aprofitava la inexistència d’obstacles tècnics per 
garantir la seva expansió. El sistema de transports ferroviari no podrà ser 
plenament competitiu si no es resolen totes les qüestions relacionades amb la 
eliminació d’obstacles tècnics als intercanvis i a la interoperabilitat dels trens, és a 
dir, la seva capacitat de rodar indiferentment en qualsevol tram de la xarxa 
transeuropea. 
 
Tanmateix, s’han de realitzar activitats d’investigació tecnològica a favor de la 
interoperabilitat  del ferrocarril, centrades en la integració de les característiques 
de disseny i construcció de vies  i en les especificacions del material mòbil per 
garantir les operacions segures, netes i viables, des d’un punt de vista econòmic i 
garantint un nivell de seguretat [1]. 
 
Cal destacar la falta d’aprofitament de la capacitat d’utilització de les 
infrastructures ferroviàries. Per tant, per revitalitzar el ferrocarril s’ha d’optimitzar la 
utilització d’aquestes infrastructures.  Sens dubte, el mercat ferroviari té un 
potencial de creixement més important en els trajectes de llarg recorregut, és per 
tant necessari que la xarxa transeuropea sigui interoperable per tal d’aprofitar les 
capacitats existents. 
 
La reactivació del transport europeu de mercaderies per ferrocarril necessita 
l’assignació de franges internacionals eficients al transport de mercaderies, ja 
sigui per infrastructures o per períodes del dia. La directiva 2001/12/CE defineix 
una “xarxa transeuropea de transport ferroviari de mercaderies” que a finals del 
2.003 constarà d’uns 50.000 quilòmetres de línies obertes als servidors europeus 
de transport de mercaderies i a partir de l’any 2008, obertura dels mercat als 
serveis europeus de transport de mercaderies es realitzarà en la totalitat del 
150.000 quilòmetres de línies de ferrocarril [1]. Per altra banda, ja existeix una 
xarxa ferroviària transeuropea, que es proposa revisar per tal d’eliminar els punts 
d’embotellament. Cal mencionar una distinció clara entre aquesta xarxa 
d’infrastructura i la xarxa de la directiva sobre la obertura del mercat, ja que no 
són rigorosament idèntiques. Tal com mostra la figura 2, algunes línies que aviat 
s’obriran a la competència no s’inclouen a la xarxa transeuropea de infrastructura 
(les línies blaves del mapa). A la inversa, algunes parts de la xarxa de 
infrastructura, que serien importants per el transport de mercaderies i la connexió 
dels ports no s’obririen necessàriament a la competència en l’any 2003 (línies 
verdes del mapa). Es tracta d’una falta de coherència indiscutible [1]. 
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Algunes regions connectades a la xarxa transeuropea d’infrastructura, 
especialment en les regions marítimes, tindrien que aprofitar el més abans 
possible l’obertura del mercat per el desenvolupament de la seva zona interior 
d’influència. Seria convenient que alguns països apliquessin l’obertura  a la 
competència de les línies en aquestes regions, i especialment en  l’accés als 
ports, per tal de que els operador europeus puguin accedir a ells amb major 
facilitat [1]. 
 
Una altra mesura per revitalitzar el ferrocarril és modernitzar els serveis. Així 
doncs el nivell de servei que els ferrocarrils poden proposar als expedidors és, en 
la seva majoria, molt inferior als requisits de puntualitat, fiabilitat i velocitat que 
espera la indústria i que pot facilitar el transport per carretera. 

Figura 2. Mapa de la xarxa transeuropea de transport de mercaderies per ferrocarril. 

Font: Llibre Blanc, Comissió Europea (2001). 
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Un exemple del mal servei del transport de mercaderies per ferrocarril és el cas 
del transport des de la Península Ibèrica cap al nord d’Europa, passant per 
França. En aquest eix, el transport de peces de recanvi d’automòbils representa 
fluxos importants. El deteriorament de la qualitat de servei en el transport de 
mercaderies per ferrocarril col·loca aquest mode de transport en una situació 
difícil i varis constructors d’automòbils han renunciat al transport ferroviari per 
tornar al transport per carretera. A més del problema d’ample de via, aquest 
deteriorament també s’explica per la penúria de locomotores o de conductors, a 
més dels problemes d’organització interna i de conflictes socials. Per aquest tipus 
de productes, de gran valor afegit, la fiabilitat del servei és l’únic que permet 
conquistar la confiança dels clients [1]. 
 

2.2.2 Vincular els diversos modes de transport. 
 
El reequilibri entre els modes de transport requereix mesures que, a més de donar 
a cada mode de transport el lloc que li correspon, garanteixin la intermodalitat. Hi 
ha una falta de vincle estret entre el transport marítim, les vies navegables i el 
ferrocarril.  
 
El transport marítim representa més dos terços dels intercanvis entre la Comunitat 
Europea i la resta del món. Per els ports europeus passen cada any unes 2.000 
milions de tones de mercaderia variada, necessàries per l’economia europea i el 
comerç amb les demés regions del planeta. En canvi, el cabotatge entre ports 
europeus transporta molta poca mercaderia en comparació amb el transport 
marítim exterior. L’ús i millora del transport per cabotatge podria alleugerar la 
congestió de les infrastructures vials i ferroviàries de la Comunitat Europea [1]. 
 
El Llibre Blanc proposa inaugurar un programa (Marco Polo) per recolzar el 
llançament d’iniciatives intermodals i de solucions alternatives al transport per 
carretera fins que aconsegueixin la seva viabilitat comercial. La intermodalitat 
requereix l’aplicació urgent d’una sèrie de mesures tècniques, sobre tot en el que 
es refereix als contenidors i les unitat de càrrega.  
 
Garantir la connexió entre el mar, les vies navegables i el ferrocarril 
 
El transport marítim intracomunitari i el transport fluvial són dos elements claus de 
la intermodalitat que han de respondre a la congestió creixent de les 
infrastructures vials i ferroviàries. Fins ara, aquests modes de transport no han 
estat utilitzats al màxim, malgrat que la Comunitat Europea disposa d’un potencial 
inestimable (35.000 quilòmetres de cosa i centenars de ports marítims i fluvials) i 
de capacitats de transport casi il·limitats. 
 
La definició de la xarxa transeuropea marítima tindria que facilitar-se donant 
prioritat a escala nacional en aquells ports que estan ben connectats amb la xarxa 
terrestre, especialment en les costes atlàntiques i mediterrànies, que poden 
desenvolupar una vertadera cadena logística. 
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El transport marítim no solament permet transportar mercaderies entre continents, 
sinó que realitza cabotatge entre ports comunitaris. Aquest cabotatge representa 
una autèntica alternativa competitiva als recorreguts terrestres. Per tant, alguns 
serveis marítims, especialment els que permeten eludir els punt de congestió (per 
exemple en els Alps i Pirineus), tindrien que ser inclosos en la xarxa transeuropea 
al igual que les autopistes o els ferrocarrils. 
 
El transport per vies navegables és un soci natural del transport marítim i 
desenvolupa una paper cada cop més important en els grans ports del Mar del 
Nord que transporten a través d’aquest medi gran part del seu tràfic de 
contenidors. Es tracta d’un medi que consumeix poca energia, requereix poc 
espai, no és sorollós i és molt segur. Per tant, el transport fluvial és una alternativa 
molt competitiva en front al transport per carretera o ferrocarril. Amb l’ampliació de 
la Unió Europea aquest mode de transport podria contribuir d’una forma 
substancial a descongestionar els eixos de tràfic Est-Oest. 

Figura 3. Mapa dels principals ports comunitaris de mercaderies en el 2001. 

Font: Llibre Blanc, Comissió Europea (2001). 
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Les vies navegables tenen una capacitat d’infrastructura i de bucs infrautilitzada, 
que els permetria respondre a nivells de tràfic molt superior al nivell actual. 
L’explicació està en que les polítiques nacionals d’inversió en infrastructures han 
afavorit més als altres modes de transport, en detriment del manteniment de les 
vies navegables i de la eliminació dels punt d’embotellament existents a la xarxa. 
 
Per tal de mantenir el desenvolupament del transport fluvial i marítim de curta 
distància, és precís poder comptar amb un servei portuari eficaç, basat en els 
principis de la competència controlada. Convé preveure la possibilitat de reunir 
tots els protagonistes de la cadena logística en una única finestra que permeti les 
expedicions intermodals i una utilització del transport marítim i fluvial tan fiables, 
flexibles i fàcils d’utilitzar com el transport per carretera. A més, també es 
necessari la millora d’infrastructures fluvials ja que segueix havent varis obstacles 
com punts d’embotellament, gàlibs inadaptats, altura de ponts, funcionament 
d’escluses i falta d’equip de transbord que impedeixen el pas continu de bucs 
durant tot l’any [1]. 
 
Programa Marco Polo 
 
El Llibre Blanc també proposa inaugurar el programa Marco Polo per recolzar el 
llançament d’iniciatives intermodals i de solucions alternatives al transport per 
carretera fins que aconsegueixin la seva viabilitat comercial. Realitzarà un esforç 
per realçar les avantatges del transport marítim de curta distància. Es preveu tres 
objectius principals [1]: 
 

Figura 4. Mapa de la xarxa de vies navegables d’Europa en el 2001. 

Font: Llibre Blanc, Comissió Europea (2001). 
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- Ajudes per l’inici de nous serveis, viables a llarg termini des d’un 
punt de vista comercial i que permeti efectuar transferències modals 
importants del transport per carretera a altres modes de transport. 

- Millora del funcionament de tota la cadena intermodal. 
- Cooperació i la difusió de les  bones pràctiques en el sector. 

 
Crear condicions tècniques favorables 
 
La limitació principal d’alguns modes, com el transport ferroviari, fluvial i marítim, 
està en no poder efectuar transports de mercaderies de porta a porta. La ruptura 
de càrrega generen pèrdues de temps i costos excessius i  la competitivitat es veu 
afectada. Aquesta situació beneficia al transport per carretera, ja que disposa 
d’una xarxa capil·lar que li permet transportar mercaderies fins a qualsevol lloc. 
 
És important crear les condicions tècniques favorables per el desenvolupament de 
l’ofici de transitori i normalitzar les unitats de càrrega. Aquest ofici de transitori és 
una professió nova dedicada al transport integrat de càrregues plenes de 
mercaderia i tenen que ser capaços de combinar a escala europea i mundial les 
qualitats especifiques de cada mode per oferir als seus clients el millor servei tant 
en la eficàcia del transport, com en el seu preu i l’impacte de la operació en el 
medi ambient [1]. 
 
Cal destacar que els contenidors marítims tradicionals no satisfan totes les 
necessitats dels expedidors. Per això, es necessari dissenyar i normalitzar noves 
unitat de càrrega que presentin les avantatges tant del contenidors com de les 
caixes mòbils i permetin el transbord entre modes. 
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2.3 Suprimir els punts d’estrangulament 
 
Els punts d’estrangulament dels grans eixos, ja sigui als voltants de les 
aglomeracions, en les barreres naturals o en les fronteres, afecten a tots els 
modes de transport i suposa un dels grans problemes del sistema de transport en 
Europa. 
 
Mentre que no hi hagi infrastructures connectades i sense punts d’estrangulament  
que permetin la circulació física de mercaderies, el mercat interior i la cohesió 
territorial de la Unió Europea seguiran sent conceptes incomplets. 
 
En el 1996, les primeres orientacions per el desenvolupament de la xarxa 
transeuropea de transport van ser adoptades pel Parlament i el Consell i van 
reunir en un marc de referència únic els projectes prioritaris del Consell Europeu 
de Essen, així com els esquemes i criteris per cada mode de transport que 
permetien identificar els demés projectes d’interès comú. 
 
Avui en dia, el desenvolupament de la xarxa transeuropea no solament dista de 
ser uniforme, sinó que, a més a més és molt lenta. En l’any 2001, solament 
s’havia realitzat un 20% de les infrastructures previstes en la decisió de 1996 i cal 
preguntar-se si es podrà concloure la seva construcció en el termini previst, és a 
dir, en l’any 2010 [1].  
 
No obstant, malgrat el retràs acumulat per alguns projectes, convé donar el suport 
a la xarxa transeuropea, ja que representa un element important de la 
competitivitat europea i permet connectar millor les regions perifèriques als 
mercats centrals de la Unió Europea. 
 

2.3.1 Descongestionar els grans eixos 
 
Per tal de descongestionar els grans eixos, l’actuació de la Comunitat tindrà que 
centrar-se en el suport de la creació de corredors multimodals preferents al 
transport de mercaderies i d’una xarxa ràpida per als viatgers, el que suposa un 
número limitat de nous projectes de grans infrastructures. A més, els itineraris 
europeus més importants també tindrien que disposar de plans de gestió del tràfic 
per tal d’optimitzar les capacitat existents. 
 
Corredors multimodals preferents pel transport de mercaderies 
 
La instauració de corredors multimodals preferents per als transport de 
mercaderies requereix infrastructures ferroviàries de bona qualitat. Les 
infrastructures del ferrocarril en Europa no permeten ni apilar contenidors ni 
composar trens llargs. A més, els trens de mercaderies han de compartir aquestes 
infrastructures amb un tràfic intens de trens de passatgers. 
 
Si de moment no es pot realitzar una xarxa ferroviària completa per al transport de 
mercaderies, com en Estats Units, les inversions han de fomentar la instauració 
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progressiva de corredors transeuropeus preferents pel transport de mercaderies o 
inclòs reservats exclusivament per aquesta activitat. 
 
Els accessos ferroviaris dels ports són essencials per els corredors multimodals 
preferents pel transport de mercaderies. Són un requisit imprescindible per el 
desenvolupament del transport marítim de curta distància i així reduir el tràfic 
terrestre. 
 
Cal mencionar que les terminals per l’encaminament i el lliurament final de les 
mercaderies o que permeten recompondre trens també formen grans punts 
d’estrangulament. 
 
Millora condicions de circulació 
 
Les mesures de gestió del tràfic coordinades a escala europea poden millorar 
globalment les condicions de circulació en els grans itineraris interurbans. D’aquí 
a l’any 2006, totes les connexions transeuropees importants haurien de disposar 
de plans de gestió del tràfic [1].  
 
En el cas dels camions, una gestió precisa de tràfic en les hores punta permetrà 
proposar itineraris més adaptats, opcions horàries més adaptades i assistència a 
la conducció. Així s’obtindrà les capacitats addicionals, als temps que es reduiran 
els factors de risc d’accidents i contaminació 
 
 
Projectes de grans infrastructures 
 
Dels 14 projectes seleccionats per el Consell Europeu, que es mostren en la 
figura 5, han finalitzat les obres de tres, i sis més, que estan en fase de 
construcció, haurien de finalitzar d’aquí a l’any 2005, com l’enllaç ferroviari d’alta 
velocitat entre Barcelona i Figueres. En quant a la resta de projectes, en especial 
les travessies dels Alps, registren molts problemes de retràs com a conseqüència 
de les incerteses tècniques i les dificultats econòmiques [1].  
 
Malgrat la dificultat de finalitzar les travessies dels Alps en el termini previst, els 
dos projectes d’enllaç ferroviari en els Alps segueixen sent prioritaris i 
especialment importants per contribuir a la transferència de part del creixement 
del tràfic de carretera cap als ferrocarril en aquest punt conflictiu de la xarxa 
transeuropea. 
 
D’altra banda es produirà un nou punt d’estrangulament de nivell europeu en la 
cadena dels Pirineus sinó es prenen mesures per garantir la seva permeabilitat. 
Sobretot, els problemes podrien sorgir per la travessia de camions de llarg 
recorregut, ja què la meitat representen intercanvis entre la Península Ibèrica i els 
països situats més enllà de França. La millora de les línies existents i la realització 
del TGV-Sud permetrà un increment de capacitat a mig termini al que es pot 
sumar el potencial del transport marítim de curta distància. Així doncs la Comissió 
Europea proposa una travessia ferroviària dels Pirineus.  
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A part de realitzar el projecte d’una nova travessia ferroviari de gran capacitat en 
els Pirineus, també resulta necessari iniciar o adaptar altres projectes importants. 
Entre aquests projectes, cal destacar el nou projecte de interoperabilitat ferroviària 
de la xarxa ibèrica d’alta velocitat. 
 

Interoperabilitat ferroviària de la xarxa ibèrica d’alta velocitat 
 
La diferència d’ample de via entre la xarxa de la Península Ibèrica i la resta de 
xarxa transeuropea és un obstacle important pel funcionament eficaç del conjunt 
del sistema europeu de transport ferroviari.  

Figura 5. Mapa dels projectes “específics” a Europa adoptats en l’any 1996 
 (“llista de Essen”). 

Font: Llibre Blanc, Comissió Europea (2001).
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Els plans Espanyols i Portuguesos de línies d’alta velocitat conformes amb les 
normatives europees, que inclouen les noves línies que s’han de construir i les 
línies existent que s’hauran d’adaptar, permetrà connectar millor Espanya i 
Portugal amb la resta de xarxa transeuropea, d’aquí al 2020 [1]. 
 
Un altre projecte que es tindria que millorar és el tram mediterrani del TGV-Sud 
Madrid-Barcelona-Montpellier amb la xarxa francesa, caldria estendre fins a 
Nîmes. Aquests 50 quilòmetres addicionals permetrien connectar millor el projecte 
a l’eix París-Marsella, millorar la rendibilitat del tram transfronterís entre Perpinyà i 
Figures i facilita la circulació de mercaderies [1]. 
 


