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A. Economies d’aglomeració urbana 

A.1. Introducció a les formes d’associacions econòmiques  

Són múltiples les estratègies que tenen els estats independents per situar-se al mercat global. 
Es defineixen les diferents formes d’integració econòmica entre estats com Associacions 
Econòmiques Regionals (AER). Existeixen diferents tipus d’EARs segons la naturalesa dels 
Estats que la integren i dels objectius finals del conjunt. 

La següent taula A.1 mostra els tipus d’AER i les seves principals característiques. 

Característica 
principal 

Formes 

Lliure comerç 
entre 

membres 

Aranzel 
extern 
comú 

Lliure mobilitat 
dels factors 
productius 

Política 
econòmica 

harmonitzada 

Política 
econòmica 
unificada 

1. Àrea de lliure 
comerç (ALC) 

�     

2. Unió aduanera 
(UA) 

� �    

3. Mercat comú 
(MC) 

� � �   

4. Unió 
Econòmica (UE) 

� � � �  

5. Integració 
econòmica plena 
(IE) 

� � � � � 

Taula A.1: Típus d’Associacions Econòmiques Regionals (EAR) i les seves principals 
característiques. 

Font: Elaboració pròpia a partir de T. Hitiris i J. Vallés (1999, pàg. 51). 

L’objectiu final que persegueix la constitució d’una AER és un benefici que no té perquè ser 
forçosament econòmic, podent ser polític, militar o social entre altres.  

Ara bé, tot i que els objectius finals són força clars i comuns en totes les associacions 
regionals, les causes que motiven a la formació d’una EAR són molt diverses depenent de la 
naturalesa dels estats impulsors. Al llibre Economía de la Unión Europea de Theo Hitiris i José 
Vallès (1999) es diferencia entre les AER promogudes en països desenvolupats i les AER en 
països en vies de desenvolupament.  

Els beneficis pels estats membres es poden dividir en dos: immediats i a llarg plaç. Els 
immediats o estàtics deriven del fet de la supressió de restriccions entre els estats membres. 
Els de llarg plaç o dinàmics vindran alimentats pels beneficis immediats. Aquests beneficis 
coincideixen amb els objectius que promouen l’associació. 

Als països desenvolupats les característiques que han de tenir els estats integrants són dos: un 
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nivell de desenvolupament econòmic comparable, tot i que no forçosament igual i una 
estructura productiva i de demanda anàloga (potencialment complementaria). 

Amb els països en desenvolupament, els requisits també són similars, els integrants han de 
tenir un potencial econòmic. De fet, gairebé tots els subdesenvolupats en presenten un de 
comparable (normalment alt) tot i que amb diferents realitats. En aquest cas però no és un 
requisit presentar una estructura productiva i de demanda anàloga ja que moltes vegades 
simplement no existeix o és insípida. Un dels objectius de l’associació serà precisament 
l’establiment de sistemes productius i de demanda en aquests estats membres. 

La següent taula A.2 recull els diferents beneficis econòmics de les AER segons la tipologia 
d’estats que la constitueixen. 

Beneficis 
Tipus de països 

A curt plaç (estàtics) A llarg plaç (dinàmics) 

Desenvolupats Augment del comerç i la 
competència 

Millora de l’assignació i utilització de 
recursos 

Especialització en funció de l’avantatge 
competitiu 

Constitució d’economies d’escala de 
producció i demanda 

 

Subdesenvolupats Insignificants o nuls 

Existència d’un sistema productiu que 
permeti produir a cost inferior que les 

importacions 
Generació de major volum i varietat de 

negoci entre estats. 
Cooperació regional per adquirir com a 
conjunt poder econòmic negociador. 

Taula A.2: Beneficis a curt i a llarg plaç de les associacions regionals per països desenvolupats 
o subdesenvolupats. 

Font: Creació pròpia a partir de T. Hitiris i J. Vallés (1999). 

A més a més de beneficis econòmics, aquestes Associacions d’Economies comporten molts 
més beneficis no merament econòmics com, per exemple, major estabilitat política, aliances 
militars, etc. 
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A.2. Dades de desenvolupament humà a l’Europa de les regions 
en termes de PIB per habitant expressades en termes de 
PPS 

 

Taula A.3: PIBs regionals per habitant a les quinze regions més riques i les quinze més pobres 
a l’Europa dels 27 el 2005 en PPC. [Mitjana de l’Europa dels 27 = 100]. 

Font: EUROSTAT News Release (2008). 

A la taula A.3 es mostren les dades de desenvolupament humà a l’Europa de les regions en 
termes de PIB per habitant expressades en termes de PPS. Veure definició de PPS al glossari 
de la memòria. 
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A.3. Dades de desenvolupament humà a l’Europa dels 27 i altres 
països Europeus en termes de PIB per habitant 
expressades en termes de PPS per als anys 1997 i 2008 

 
Figura A.1: PIBs dels diferents països que integren la Unió Europea dels 27 i altres per habitant 

el 1997 i el 2008 en PPS. [Mitjana de l’Europa dels 27 = 100]. 
Font: EUROSTAT.  

A la figura A.1 es mostren les dades de desenvolupament humà a l’Europa dels 27 i altres 
països Europeus en termes de PIB per habitant expressades en termes de PPS per als anys 
1997 i 2008. 

A.4. Incidència dels Fons Europeus a l’Estat Espanyol i a 
Catalunya 

A.4.1. Introducció 

Els recursos estructurals tenen una funció rellevant entre els Fons Comunitaris del pressupost 
de la UE. Aquest recursos són els Fons Estructurals Europeus (FEE) i el Fons de Cohesió 
(FC), i tots dos tenen l’objectiu d’aconseguir una major cohesió econòmica i social de l’espai 
comunitari. Els primers busquen un major equilibri entre els nivells de desenvolupament de les 
diferents regions i territoris, i per tant, actuen en l’àmbit de la política regional. El FC estan 
destinats a afavorir el creixement econòmic i la convergència real dels estats membres de la 
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Unió que tenen un nivell de desenvolupament inferior.  

Pel que fa a l’estat espanyol, la coordinació i gestió dels dos fons està en mans del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, mitjançant la Direcció General de Fons Comunitaris i de la Secretaria de 
Pressupostos i Despeses. Els Fons Estructurals Europeus juntament amb els Fons de 
Compensació Interterritorial i les ajudes d’estat de finalitat regional són el principals instruments 
que disposa la política regional de l’Administració General de l’Estat. 

A.4.2. Fonts Estructurals: FEDER 

La Unió Europea va dictar la programació dels fons en dos grans períodes de programació: 
2000-2006 i 2007-2013. 

Període de programació 2000-2006. 

Per a aquest període la Unió va disposar de quatre Fons Estructurals: el Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE), la secció d’Orientació del 
Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA-O) i l’Instrument Financer d’Orientació 
Pesquera (IFOP). En la negociació del pressupost financer d’aquest períodes es van establir 
diferents categories de despeses. La designada com a categoria 2, accions estructurals (Fons 
estructurals i Fons de Cohesió) estava destinada a finançar la política de Cohesió. Per al 
finançament d’aquesta es va aprovar una assignació indicativa entre estats dels fons assignats 
a aquesta categoria (258.656 milions d’euros de 1999). Espanya en va rebre, per aquest 
concepte en tot el període, el 26,53 % del total de fons. 

En el cas concret del FEDER, aquest està pensat per a contribuir a la correcció dels principals 
desequilibris regionals dintre de la Unió en el marc d’una estratègia global i integrada de 
desenvolupament sostenible juntament amb la resta de FE. Entre les funcions que té 
encomanades, la més important és el suport als objectius nº1 i nº2 i entre els seus àmbits 
d’actuació destaca: “el desenvolupament de xarxes locals, regionals i transeuropees, 
garantitzant un accés adequat a les citades xarxes en els sectors de les infraestructures de 
transport, telecomunicacions i energia”. Durant el període 2000-2006 ha finançat projectes en 
regions objectius 1 i 2, així com diverses iniciatives comunitàries.  

La prioritat de la política de cohesió de la Unió és l’objectiu nº1 dels FE, per això, es van 
destinar dues terceres parts dels crèdits dels FEDER (més de 135.000 milions d’euros) a les 
Regions objectiu 1, “regions” amb un PIB inferior al 75 % de la mitjana comunitària. Espanya 
ha estat qui més recursos ha rebut ( 28% del total de l’objectiu entre 2000-2006) i en concret 
Andalusia, Astúries, Canàries, Castella–Lleó, Castella–La Mancha, Ceuta, Comunitat 
Valenciana, Extremadura, Galícia, Melilla, Múrcia, i Cantàbria ( ajudes transitòries). Els FEDER 
en el seu apartat anomenat Programes Operatius especifica d’aquestes, la relació dels grans 
projectes finançats, nom del projecte, nom del beneficiari, la quantia d’ajuda FEDER, la 
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despesa elegible i la data d’aprovació. 

Abans de finançar qualsevol projecte, la Comissió Europea exigia els Estats membres la 
presentació del Pla de Desenvolupament Regional (PDR). Aquest documents recullen la 
diagnosis del problemes estructurals de les regions, l’estratègia i prioritats d’actuació, els 
recursos financers (nacionals i comunitaris) per fer front el problema específic. Tan bon punt la 
Comissió analitza els PDR de cada estat aprova el Marc Comunitari de Suport (MCA), 
document que concreta l’actuació amb programes operatius i complements de programes. En 
el cas d’Espanya, la Unió va assignar en el MAC de l’objectiu nº1 per a les diferents “regions” 
prop de 40.000 milions d’euros i esperava una inversió total de més de 84.000 milions d’euros, 
la qual cosa suposava un esforç afegit al de les autoritats espanyoles responsables d’aquesta 
política de desenvolupament regional. 

La dinamització de les zones amb dificultats estructurals (industrials, rurals, urbanes, etc.) és 
l’objectiu número 2 dels Fons Estructurals. Aquestes zones es localitzen en “regions” amb un 
nivell de desenvolupament al voltant de la mitjana comunitària, però amb dificultats socio-
econòmiques responsables d’uns taxa d’atur elevada. Les zones de les Comunitats Autònomes 
espanyoles que es van beneficiar per ser considerades Regions objectiu 2 foren Aragó, 
Balears , Catalunya, Madrid, Navarra, País Basc i La Rioja. 

En el cas concret de Catalunya, pel que fa a les seves zones beneficiàries, es diferenciaven 
dues categories de zones en funció de dos tipus de problemàtiques socioeconòmiques. Per 
una part, les zones localitzades en les NUT III de Girona, Tarragona i Lleida la causa era la 
següent: un fort component present del sector primari amb altres característiques de les seves 
activitats que provocaven taxes elevades d’atur. Respecte a l’altra categoria de zona 
beneficiària, la NUT III de Barcelona, es justificava per una problemàtica fruit de la seva 
activitat industrial amb una ocupació del sector sobre el total d’ocupació molt superior a la 
mitjana europea. 

Durant el període 2000-2006, els Plans per a les zones espanyoles Objectiu 2 van destinar un 
total de 2.651 milions d’eur (de 1999). L’aplicació d’aquests recursos es van fer segons uns 
documents de programació anomenats Documents Únics de Programació (DOCUPs) i 
Complements de Programa. L’estratègia del DOCUP de Catalunya contemplava una actuació 
prevista d’uns 1.235 milions d’euros destinats principalment al suport de les PIME. 

A part de les regions Objectiu 1 i 2, els FEDER també finançaren operacions en altres àmbits 
d’iniciatives comunitàries: L’Interreg III. Aquest estava pensat per tal d’afavorir la cooperació 
entre regions de la UE amb l’objectiu d’incrementar la cohesió econòmica i social, fomentant la 
cooperació transfronterera, transnacional i interregional i també, el desenvolupament equilibrat 
del territori. Anava dirigit a les regions ultraperifèriques i a les situades en les fronteres externes 
de la Unió amb els països candidats a l’adhesió. Dintre de l’Interreg hi havia quatre capítols: 
l’Interreg III-A per a la cooperació transfronterera; l’Interreg III-B per a la cooperació 
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transnacional; l’Interreg III-C per a la cooperació interregional; i l’Interact, com a programa de 
coordinació dels tres capítols anteriors. 

Una altra iniciativa finançada pels FEDER va ser l’Urban II per a la regeneració econòmica i 
social de les ciutats i dels barris en crisi. L’anterior iniciativa Urban ja va subvencionar 116 
ciutats europees (31 espanyoles) Per aquest període 2000 -2006 es va preveure que es 
podrien beneficiar unes altres 50 ciutats europees. A l’estat espanyol es van acollir finalment 
10, entre elles Sant Adrià del Besos. 

Finalment, l’última iniciativa finançada d’aquest període van ser les anomenades Accions 
innovadores FEDER. Aquestes funcionaven com a laboratori de idees per a aplicar-les en 
benefici de regions desafavorides. Els seus programes es tracten d’un o més temes estratègics 
com per exemple: economia regional basada en el coneixement i la innovació; la societat de la 
informació (e-Europa); i la identitat regional i desenvolupament sostenible. 

També per a aquest període hi havia altres iniciatives comunitàries encara que no estaven 
fiançades amb els FEDER com el Lider + (finançament: FEOGA-Orientació) i l’Equal 
(finançament: FSE). 

Període de programació 2007-2013. 

La Unió només disposarà de dos Fons Estructurals, els FEDER i el FSE. Els altres dos han 
estat considerats com a categoria 2 “Conservació i Gestió dels Recursos Naturals” i formaran 
part del desenvolupament rural (FEOGA-O) i de la pesca (IFOP). La negociació sobre 
Perspectives financeres (Consell de Brussel·les, 2005) per a aquest període va establir 
diferents categories de despesa (creixement sostenible, conservació i gestió de recursos 
generals, ciutadania, etc.). A la categoria 1.B “la Cohesió per al creixement i l’Ocupació” 
l’assignació indicativa total prevista per a tots els estats amb fons va ser de 307.619 milions 
d’euros (del 2004). Es preveu que Espanya rebrà per aquest concepte en tot el període el 
10,25 % del total de fons. 

Per aquest període els FEDER continuen amb el mateix objectiu i el mateix marc de funcions, 
però està previst que financi les seves operacions en altres àmbits com: Regions Objectiu 
Convergència, d’Objectiu Phasing-Out i d’ Objectiu Pashing-In; Regions Competitivitat; 
Cooperació territorial europea.  

- Les Regions Objectiu Convergència: seran les més privilegiades perquè l’objectiu de 
convergència continua sent també la principal prioritat de la política de cohesió de la Unió. Per 
aquesta raó el 57,6% dels crèdits dels FE, incluït el fons destinat a les regions ultraperifèriques 
(RUP), aniran destinats a la recuperació de les regions més desafavorides, és a dir, les 
“regions convergència”, les que tenen un PIB inferior al 75% de la mitjana comunitària. En total, 
suposaran uns 175.935 milions d’euros (del 2005) dels quals Espanya rebrà uns 18.752 milions 
d’euros (un 18,66%) i que aniran destinats a Andalusia, Castella - La Mancha, Extremadura i 
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Galícia.  

- Les Regions Objectiu Phasing-Out: són aquelles que s’han situat per sota del 75% de la 
mitjana comunitària a la UE-15 i que han superat aquest percentatge perquè ha disminuït la 
mitjana després de l’ampliació amb els dotze nous membres. Han abandonat l’objectiu de 
convergència per l’anomenat “efecte estadístic”. Durant aquest període, una mica més del 4% 
dels crèdits dels FE, és a dir, uns 12.521 milions d’euros aniran a aquestes regions.  

Espanya rebrà uns 1.419 milions d’euros, un 11,3% del total d’aquest objectiu que beneficiarà 
a Astúries, Múrcia, Ceuta i Melilla. Tampoc hi ha informació disponible dels projectes. 

- Les Regions Objectiu Phasing-in: són aquelles que ja no pertanyen a l’objectiu 1 perquè han 
superat el 75 % de la mitjana comunitària UE-25. Aquestes regions rebran un 3,4 % dels 
crèdits dels FE, uns 10.385 milions d’euros 

Espanya ha estat afavorida en uns 3.856 milions d’euros, un 37,1% del total que es destinaran 
a Castella i Lleó, la Comunitat Valenciana i Canàries. Pel fet que aquesta Comunitat ha estat 
considerada pel Tractat com a regió ultraperifèrica, l’estat espanyol rebrà uns 436 milions 
d’euros addicionals, el 44,4 % del total del Fons RUP. 

- Les Regions Competitivitat: són aquelles que el seu objectiu busca augmentar la 
competitivitat i l’atractiu d’aquelles regions més desenvolupades, així com el seu nivell 
d’ocupació, augmentant i millorant la qualitat de la inversió, fomentant l’esperit empresarial 
entre altres. En aquest objectiu estan incloses aquelles regions que no estan en els altres tres 
objectius anteriors. Qualsevol estat membre amb aquests requisits i que vulgui entrar en 
aquest grup, com pot ser Espanya, ha d’especificar el seu Marc Estratègic Nacional de 
Referència i poder així accedir al finançament dels seus programes. Per al període 2007-2013 
es repartiran entre les regions escollides un total de 3.126 milions d’euros (de 2004) d’aquest 
fons. 

Pel que fa a l’estat espanyol, són considerades beneficiàries les Comunitats Autònomes 
d’Aragó, Balears, Cantàbria, Catalunya, Madrid, Navarra, País Basc i la Rioja.  

- La Cooperació Territorial Europea: té l’objectiu d’intensificar la cooperació en diferents àmbits: 
la cooperació transfronterera, mitjançant iniciatives locals i regionals conjuntes; la cooperació 
transnacional per a aconseguir un desenvolupament territorial integrat; i la cooperació 
interregional i l’intercanvi d’experiències. Aquest objectiu es fonamenta en l’experiència de la 
iniciativa comunitària INTERREG. 

Per a aquesta cooperació territorial Espanya rebrà 559 milions d’euros (M�), a repartir 
d’aquests, 249 M� a Programes de Cooperació transfronterera, 149 m� als de Cooperació 
transnacional i 111 M� als de Veïnatge europeu. Els transfronterers són Espanya - Portugal i 
Espanya - França; els de Cooperació Transnacional, l’ Espai Atlàntic, Sudoest europeu, 
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Mediterrània i Madeira - Açores - Canàries, i els de Cooperació Interregional - Xarxes estan 
articulats en un únic Programa per a tota la Unió. Són considerats instrument de veïnatge: 
Andalusia - Marroc Nord, Canàries - Marroc Sud i la Conca Mediterrània. 

A.4.3. Els Fons de Cohesió (FC) 

És l’altre gran fons estructural clau com a instrument de la política regional. El seu objectiu 
bàsic és el finançament de projectes d’inversió pública en aquells estats membres amb PNB 
per càpita inferior al 90% de la mitjana comunitària (en paritat de poder adquisitiu). Aquests 
projectes han de millorar el medi ambient i la integració en les xarxes transeuropees de 
transport. L’assignació per a cada projecte està entre el 80 i el 85% de les despeses 
subvencionables. 

L’origen d’aquest fons comença a l’Acta Única Europea (1987), quan apareix per primera 
vegada el concepte de cohesió econòmica i social. Posteriorment, als Consells d’Europa, de 
Lisboa i d’Edimburg (1992), i sobretot al Tractat de Maastricht (1993) es va anar perfilant el seu 
àmbit d’actuació. En aquest tractat s’acordà la creació d’un Fons de Cohesió per a projectes de 
medi ambient i xarxes transeuropees de transport en aquells estats membres que presentaven 
el PNB per càpita esmentat anteriorment, entre altres condicions. 

Des del Tractat de Maastricht, aquest fons ha passat per tres etapes. 

1. Període 1993-1999. Un reglament del Consell (1994) creà el fons amb una assignació 
per a aquest període de 15.000 milions d’ecus (1992) a repartir entre Portugal, Irlanda, 
Grècia i Espanya. Del total d’aquests, en ecus corrents Espanya en va rebre 9.251 
(55% del total). En la seva execució es procurà mantenir un equilibri entre xarxes 
transeuropes de transport i mediambient. En els primers, es va prioritzar l’alta velocitat i 
en el segon cas els projectes de sanejament, subministrament i residus. 

2. Període 2000-2006, durant aquest es va mantenir el fons amb una dotació de 18.000 
milions d’euros. D’aquests, 11.160 milions els rebé Espanya. Durant aquest període, es 
va substituir el requisit de compliment del pla de convergència per aquell d’observar el 
Pla d’Estabilitat i Creixement. Però continuà el requisit del PNB per càpita. Irlanda va 
deixar de ser beneficiària a partir de 2004 i a partir d’aquesta data són beneficiaris els 
nou països membres. 

3. Per al període 2007-2013, la comissió ha aprovat una nova regulació, encara que 
continuen vigents algunes característiques essencials del Fons com el requisit per a ser 
beneficiari i el límit d’ajuda (85%). 

La dotació total en euros corrents va ser de 69.578 milions d’euros, d’aquests Espanya en 
rebria uns 3.543 milions d’euros. 



��	 
�12� � ������� 

 

Període de programació 2000-2006. 

Durant aquest període el Fons de Cohesió ha ajudat financerament a dos grans tipus de 
projectes: 

a. Projectes mediambientals d’acord amb les prioritats d’aquesta política comunitària 
(plans d’acció mediambiental i de desenvolupament sostenible). 

b. Projectes de transport que tendien a afavorir les infrastructures de transport tal com 
indicaven les directives de les RTE. 

La comissió va establir tres principis per a aquest fons. Havien de tenir un enfocament més 
pràctic, mes racionalització i major coordinació amb els altres fons i, en particular, amb el 
FEDER. També cal destacar pel que fa a l’aplicació dels programes, la Comissió va 
introduir el principi de “qui contamina paga” i en el desenvolupament, el concepte de “el 
finançament mixte dels projectes”. 

Pel que fa a la dotació es va passar dels 15.000 milions d’euros del període 93-99 als 
18.000 milions per a aquest període (veure taula A.4). La dotació anual va ser d’uns 2.615 
milions d’euros, excepte 2.510 milions d’euros del darrer any i cada any es revisava la taxa 
d’inflació. Els quatre estats beneficiaris del període anterior ho van continuar sent tot i que a 
finals de 2003, es revisaren els seus indicadors socioeconòmics per comprovar si tenien 
dret a rebre’n. 

Any 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 
Quantitat 
(milions 
d’euros) 

2.615 2.615 2.615 2.615 2.515 2.515 2.510 18.000 

Taula A.4: Ajuda aprovada per a Espanya en Fons de Cohesió el període 2000-2006. En 
milions d’euros [m�]. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Economia i Hisenda. 

Quant als percentatges assignats per a cada estat van ser: Espanya, entre el 61-63,5%; 
Grècia i Portugal, entre el 16-18%; Irlanda entre el 2-6%. 

Referent al percentatge de cofinançament dels projectes, la Comissió va fixar com a 
percentatge màxim d’ajuda entre el 80-85% de la despesa subvencionable. Solament es 
podien disminuir en aquells casos per l’aplicació del principi “qui contamina paga” o en el 
cas que un projecte generés ingressos. Com a projectes generadors d’ingressos es van 
considerar aquelles infrastructures que utilitzades suposaven càrregues directes per als 
usuaris i les inversions productives en el sector del mediambient.  

Els projectes elegibles havien de pertànyer a una de les dues categories: o bé projectes 
mediambientals (conservació, protecció i millora de la qualitat humana, protecció de la salut 
humana i l’ús prudent i racional dels recursos naturals) o bé projectes d’infrastructures de 
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transport (millora infrastructures dintre de les RTE, o accés a les RTE). Es podia elegir o bé 
tot un projecte, o bé fases del projecte o bé tot un grup de projectes. També es 
contemplava l’ajuda per a fer estudis preparatoris o a mesures d’assistència tècnica.  

En el cas de l’aplicació del fons a l’Estat Espanyol, es va seguir el principi de mantenir 
l’equilibri entre les xarxes de transport i mediambient, encara que en els dos casos s’han 
establert prioritats (línies d’alta velocitat en els transports i sanejament, subministrament i 
residus en el sector del medi ambient). 

En el període 1993-1999, Espanya va rebre per al total de projectes una ajuda aprovada de 
més de 1.503 milions d’euros que es van repartir quasi equitativament per a projectes de 
medi ambient (sobre 752 milions d’euros) i per a projectes de transport (sobre 751 milions 
d’euros). Durant el període 2000-2006 l’ajuda financera aportada pel FC es va destinar 
també a aquests dos capítols: projectes mediambientals, i en concret, a aquells coincidents 
amb les prioritats de matèria de política comunitària mediambiental i projectes de transport, 
en particular, a infrastructures definides per les directives sobre RTE que figuraven com a 
prioritats. 

En el balanç d’aplicació d’aquest període que fan les Secretaries del Ministeri d’Economia i 
Hisenda encarregades destaquen (veure taula A.5): “.... la significativa part del mateix que 
es gestionada directament per les Administracions Territorials i que confiança, per tant, 
inversions de la seva competència en matèria mediambiental. Així, un 54.4% dels recursos 
del FC que s’han dedicat a medi ambient (que representen, a la vegada, un 48.6% del total 
d’aquest Fons) han estat per a finançar projectes de medi ambient de les Comunitats 
Autònomes, Corporacions Locals i Ens supramunicipals (Diputacions, etc.)[...] El sector 
transports ha representat una mica més de la meitat (51.3%) del total de l’ajuda aprovada 
del FC. Per tal de millorar l’equilibri modal s’ha donat prioritat als projectes ferroviaris, 
d’acord amb les orientacions de la Comissió, dedicant-se un 73% del Fons, dintre de l’àmbit 
de transports al sector ferroviari”. 
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 Administració 
 General Autonòmica Local Total 

Àmbit d’actuació     
Medi Ambient - - - - 

Abastament d’aigua 936 566 99 1.601 
Gestió de Residus 23 854 586 1.463 

Sanejament i Depuració 924 1.052 763 2.739 
Altres 50 - 70 120 

Total medi ambient 1.933 2.472 1.518 5.923 
Transports     
Aeroports 41 - - 41 
Carreteres 480 - - 480 
Ferrocarrils 4.531 - - 4.531 

Ports 1.171 - - 1.171 
Total Transports 6.223 - - 6.223 
TOTAL GENERAL 8.156 2.472 1.518 12.146 

Taula A.5: Ajuda aprovada per a Espanya en Fons de Cohesió el període 2000-2006. Dades 
en milions d’euros [M�]. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Economia i Hisenda. 

En la gestió dels projectes, el Comitè de seguiment del FC destacà (abril 2006) que els 
projectes del FC estaven emmarcats en els sectors de Transports i Medi Ambient i tenien un 
gran impacte en el seu finançament. S’havien finançat els projectes de les línies d’Alta Velocitat 
de Madrid a Barcelona, Valladolid i Llevant o les ampliacions dels Ports de Gijón i Barcelona. 
També s’havien finançat projectes d’abastament d’aigua com les dessaladores de les Illes 
Balears i Barcelona, i entre els projectes de residus, les plantes de tractament de Saragossa i 
Madrid i pel que fa al sanejament i depuració les estacions de Ceuta i Tarragona.  

Període de Programació 2007-2013. 

Per a aquest període la comissió ha canviat la regulació sobre el Fons. Segueixen vigents 
algunes característiques essencials com els requisits per ser beneficiaris, el límit de l’ajuda 
(85%) i les condicions del fons. 

El FC ha canviat també la seva orientació, ha abandonat l’enfocament per projecte per un 
finançament per programa, simplificant així la gestió. El número de projectes que necessiten 
l’aprovació de la comissió disminuirà, a excepció d’aquells considerats de gran envergadura. 
Aquest canvi suposarà per a les autoritats de gestió una major responsabilitat en tot el procés 
del projecte: selecció, avaluació, anàlisi, seguiment, etc. 

En euros corrents la dotació total serà d’uns 69.578 milions d’euros, d’aquests, Espanya en 
serà beneficiària d’uns 3.543 milions d’euros i si es té en compte el Programa operatiu del FC-
FEDER a més d’aquesta quantitat s’ha de tenir presents els 1.357 milions d’euros del FEDER, 
objectiu Convergència, la qual cosa farà un total d’uns 4.900 milions d’euros. Veure taula A.6. 
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El programa operatiu del FC-FEDER per al període de programació està pensat per fer front a 
la diagnosis sectorial de transport i medi ambient, mitjançant una estratègia derivada del Pla 
Estratègic d’Infrastructures i Transports (PEIT) i del Pla AGUA, que es complementa amb 
actuacions concretes en l’àmbit dels residus i prevenció dels riscos naturals. El programa 
compren actuacions en quatre eixos prioritaris, més un eix d’assistència (xarxes transeuropees, 
medi ambient i desenvolupament sostenible). Pel fet que Espanya, ja rep ajuda del FC, fa que 
el Pla Operatiu de FC tingui una ajuda conjunta amb els FEDER, en infrastructures de 
transport i medi ambient. 

Objectiu 
Fons Estructurals 

(FEDER) 
Convergència 

Fons de Cohesió 
 Total 

 (1) (2) (1)+(2) = (3) 
2007 174.793.142 1.270.265.976 1.445.059.118 
2008 188.577.350 917.767.168 1.106.344.518 
2009 192.669.128 550.660.301 743.329.429 
2010 197.248.059 280.836.753 478.084.812 
2011 201.918.566 229.162.791 431.081.357 
2012 206.682.483 175.309.535 381.992.018 
2013 195.062.606 119.210.484 314.273.090 

TOTAL 1.356.951.334 3.543.213.008 4.900.164.342 

Taula A.6: Ajuda aprovada per a Espanya en Fons de Cohesió i Fons Estructurals en el 
període 2007-2013. Dades en euros [�]. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
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B. Dades detallades addicionals de l’Economia 
Regional de Barcelona 

B.1. VAB, Ocupació i Productivitat A Catalunya els anys 1996 i 
2001. Repartiment sectorial 

  1996 2001 

  

  
% VAB % 

Ocupats 
Productivitat 
(�/ocupat) % VAB % 

Ocupats 
Productivitat 
(�/ocupat) 

Agricultura i ramaderia 1,9 3,0 23.463 1,5 2,3 24.508 

Pesca 0,1 0,2 21.475 0,1 0,2 25.684 
Agricultura ramaderia i 

pesca 2,0 3,2 23.320 1,6 2,5 24.584 

Indústries extractives 0,6 0,1 153.802 0,6 0,1 378.712 
Energia elèctrica, gas i 

aigua 3,0 0,8 133.542 2,3 0,7 130.439 

Energia 3,5 1,0 136.421 2,9 0,7 151.581 
Indústria 27,0 31,1 32.021 25,9 24,5 41.091 

Energia i Indústria 30,6 32,1 35.121 28,8 25,2 44.327 
Construcció 6,8 7,0 36.091 7,7 10,4 28.898 

Comerç i reparació 12,0 13,8 32.144 10,7 16,0 25.981 
Hosteleria 7,1 5,2 50.072 7,1 5,5 49.766 

Transports i comunicació 8,0 6,4 46.126 8,8 6,7 50.611 
Mediació financera 5,8 3,1 68.209 6,1 3,0 79.725 

Immobiliàries i serveis a 
empreses 

14,3 8,6 61.062 16,0 9,0 69.040 

Administració pública 4,2 6,2 25.078 3,8 5,0 29.392 
Educació 4,1 5,4 27.844 4,1 5,6 28.332 

Sanitat i serveis socials 5,2 4,5 41.865 5,2 5,9 34.191 
Altres serveis 3,2 3,8 30.356 3,3 3,4 37.914 

Personal domèstic 1,0 0,6 60.845 1,1 1,9 22.583 
Serveis 64,8 57,7 41.382 66,3 62,0 41.391 
SIFMI -4,2   -4,4   

TOTAL 100 100 36.878 100,0  38.720 

Taula B.1: Comparació entre sectors productius de l’economia Catalana entre els anys 1996 i 
2001. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE. 
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B.2.  Exportacions de béns i serveis a Catalunya, Espanya i la 
Zona Euro 

 

Figura B.1: Exportacions de béns i serveis a Catalunya, Espanya i Zona Euro. 
Valors de la taxa de variació internanual, en volum. 

Font: Perspectives econòmiques per al 2008, Cambra de Comerç (2007). 
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B.3. VAB i ocupació a l’AMB els anys 1991, 1996 i 2001. 
Repartiment sectorial amb el corresponent pes percentual 
sobre el total 

 
  1991 1996 2001 
 % VAB %Ocupats % VAB %Ocupats % VAB %Ocupats 

Agricultura i ramaderia 0,3 0,8 0,5 0,9 0,5 0,7 
Pesca 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Agricultura ramaderia i 
pesca 0,4 0,9 0,6 1,0 0,5 0,8 

Indústries extractives 0,1 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 
Energia elèctrica, gas i 

aigua 4,6 0,8 2,8 0,8 2,3 0,6 

Energia 4,7 0,8 2,8 0,8 2,3 0,6 
Indústria 28,5 36,6 27,6 32,1 26,0 25,0 

Energia i Indústria 33,2 37,5 30,4 32,9 28,4 25,7 
Construcció 7,6 7,2 5,7 5,9 6,6 9,1 

Comerç i reparació 17,0 14,6 12,1 14,1 10,5 15,9 
Hosteleria 4,7 4,0 6,2 4,6 6,6 5,2 

Transports i comunicació 6,1 6,5 8,7 7,0 9,6 7,5 
Mediació financera 9,0 3,6 6,3 3,5 6,7 3,3 

Immobiliàries i serveis a 
empreses 9,8 7,9 16,1 9,8 17,8 10,2 

Administració pública 4,2 4,5 4,0 5,9 3,6 4,8 
Educació 5,5 4,6 4,1 5,5 4,0 5,6 

Sanitat i serveis socials 4,9 4,1 5,4 4,8 5,4 6,2 
Altres serveis 4,1 3,3 3,2 3,9 3,4 3,5 

Personal domèstic 1,1 1,2 1,2 0,7 1,3 2,2 
Serveis 66,6 54,4 67,4 60,1 68,8 64,5 
SIFMI -7,9   -4,2   -4,4   

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

Taula B.2: Comparació entre sectors productius de l’economia de l’AMB entre els anys 1991, 
1996 i 2001. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i l’IDESCAT. 
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 VAB 

 
Milers d'� 

2001 
(m�) 

Creixement 
1991-2001 

(%) 
Agricultura i ramaderia 351.273 5,0 

Pesca 34.439 1,1 
Agricultura ramaderia i pesca 385.712 4,6 

Indústries extractives 174.586 8,2 
Energia elèctrica, gas i aigua 1.629.699 -5,3 

Energia 1.804.285 -4,6 
Indústria 20.053.161 1,4 

Energia i Indústria 21.857.447 0,7 
Construcció 5.109.473 0,9 

Comerç i reparació 8.102.577 -2,5 
Hosteleria 5.048.059 5,8 

Transports i comunicació 7.403.020 7,0 
Mediació financera 5.125.702 -0,7 

Immobiliàries i serveis a empreses 13.712.535 8,6 
Administració pública 2.754.858 0,6 

Educació 3.102.995 -0,8 
Sanitat i serveis socials 4.128.160 3,1 

Altres serveis 2.593.134 0,3 
Personal domèstic 977.672 3,7 

Serveis 52.948.718 2,6 
SIFMI -4.794.740  

TOTAL 76.917.884 2,3 

Taula B.3: Valors del VAB desagregat per sectors i subsectors per l’any 2001 en milers d’euros 
[m�] i creixement en valor percentual respecte l’any 1991. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i l’IDESCAT. 



��	 
�20� � ������� 

 

B.4. Pes del VAB de l’Àmbit Metropolità sobre el total de 
Catalunya. 

 1996 2001 
Agricultura i ramaderia 20,9 22,1 

Pesca 36,6 30,1 
Agricultura ramaderia i pesca 21,9 22,6 

Indústries extractives 22,6 26,1 
Energia elèctrica, gas i aigua 62,2 65,8 

Energia 55,8 57,3 
Indústria 70,7 70,9 

Energia i Indústria 56,4 69,5 
Construcció 58,2 60,6 

Comerç i reparació 69,9 69,2 
Hosteleria 60,9 65,2 

Transports i comunicació 75,1 77,1 
Mediació financera 75,8 76,8 

Immobiliàries i serveis a empreses 78,2 78,8 
Administració pública 66,7 66,2 

Educació 69,6 69,9 
Sanitat i serveis socials 73,1 72,5 

Altres serveis 71,2 71,9 
Personal domèstic 78,2 80 

Serveis 72,1 73,3 
TOTAL 69,3 70,6 

Taula B.4: Pes del VAB de l’Àmbit Metropolità sobre el total de Catalunya en valors percentuals 
[%] entre els anys 1996 i 2001. Desagregació sectorial.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i l’IDESCAT. 
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C. Documentació addicional dels models de 
fiançament d’infraestructures de transport 

C.1. Incidència de la Inversió en la Comptabilitat Nacional  

La següent figura, figura C.1 il·lustra la incidència que té la inversió sobre la Comptabilitat 
Nacional i la conseqüent comptabilització o no com Dèficit Públic. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura C.1: Capítol de despeses pressupostaries de la Comptabilitat Nacional 
Font: Elaboració pròpia a partir de documentació del curs avançat de gestió privada 

d’infraestructures, cinquena edició. 

A continuació també es presenta una figura (C.2) que il·lustra la classificació entre sector públic 
i administracions públiques.  

DESPESES TOTALS 
Despeses financeres + Despeses no financeres 

DÈFICIT PRESSUPOSTARI 
Despeses totals – Ingressos 

DESPESES TOTAL 

TOTAL OPERACIONS 
FINANCERES 

VIII  Actius financers 
IX.  Passius Financers 

TOTAL OPERACIONS NO 
FINANCERES 

OPERACIONS DE CAPITAL 

VI.  Inversions reals 
VII. Transferències de capital 

OPERACIONS CORRENTS 

I. Despeses de personal 
II. Despeses corrents en bens 

i serveis  
III. Despeses financeres 
IV. Transferències corrents 

DÈFICIT PÚBLIC 
(Comptabilitat Nacional) 

Despeses no financeres – Ingressos 
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SECTOR PÚBLIC 

 
ADMINISTRACIÓ CENTRAL ADMINISTRACIÓ TERRITORIAL 

- Ents i Societats 
Estatals Comercials 

(Societats no 
financeres) 

- Estat 
- Seguretat Social 

- Organismes 
Autònoms 

- Ents i societats 
Estatals Instrumentals 
(Societats financeres) 

- Comunitats 
Autònomes 

- Corporacions Locals 
- Organismes 

Autònoms 
- Ents i societats 

Estatals Instrumentals 
(Societats financeres) 

- Ents i Societats 
Estatals Comercials 

(Societats no 
financeres) 

 ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES  

Figura C.2: Classificació entre sector públic i administracions públiques. 
Font: Elaboració pròpia a partir de documentació del curs avançat de gestió privada 

d’infraestructures, cinquena edició. 

Les Entitats Públiques Empresarials (EPE) és un concepte definit a la Llei General 
pressupostària de 2003 i fa referencia a entitats de dret públic que realitzen activitats o serveis 
comercials que generen ingressos però que es regeixen pel dret privat.  

Per aquestes Entitats Públiques Empresarials existeix la “llei del 50%” que estipula que:  

- si els ingressos > 50% (de les despeses d’explotació + amortitzacions) es consideren EPEs 
comercials (societats no financeres) considerant-se sector públic però no administració pública. 

· Si aquestes són rendibles a llarg termini, les aportacions de l’administració és 
consideren transferències fianceres passant a no computar com a dèficit públic. 

· Si no són rendibles, les aportacions de les administracions es consideren 
subvencions i per tant si computen com a dèficit públic. 

- si els ingressos < 50% (de les despeses d’explotació + amortitzacions) es consideren EPEs 
instrumentals (societats fianceres) són llavors considerades com Administració Pública. 

· En aquest cas les aportacions es consideren sempre no fianceres no computant 
com a dèficit públic.  
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C.2. Plec de condicions general d’una licitació del projecte 
d’una infraestructura  

Aquest, el plec de condicions, és l’element més característic d’un projecte d’infrastructura. Tot 
seguit a la figura C.3 es presenten els principals punts que tot plec de condicions d’un projecte 
d’infraestructures ha de recollir. 

 
Figura C.3: Principals punts d’un plec de condicions d’un projecte d’infraestructures. 
Font: Elaboració pròpia a partir de documentació del curs avançat de gestió privada 

d’infraestructures, cinquena edició. 

D’aquests punts, alguns ja s’han descrit en altres apartats com l’assignació de riscos SEC95 
(veure memòria apartat 5, punt 5.2). En quan als punts del procediments es pot destacar i 
clarificar els següents:  

- La contractació, on es delimita la concurrència (oberta, restringida i o sense publicitat). 

- Els criteris d’adjudicació (subasta o concurs). 

- Plaços que poden ser ordinaris (normals per a l’administració), urgents (abans de meitat de 
plaç) i d’emergència (en casos de força major, catàstrofes, defensa nacional, etc.). 

- Reequilibri econòmic financer, aquest punt resulta molt important ja que és on s’enumeren les 

Procediments: 

- Contractació 
- Plaços 
- Documentació 
- Reequilibri 
- Segrest, rescat i extinció 

Requisits: 

-Solvència 
Tècnica 
Financera 

-Criteris d’adjudicació 
Tècnics 
Econòmics 

Esquema: 

- Sistema de retribució 
- Riscos SEC95 

· Construcció 
· Disponibilitat 
· Demanda 

- Cànon Administració 

Objectes del contracte: 

- Descripció del projecte 
- Índexs de qualitat 
- Penalitzacions 
- Controls 
- Revisions 
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diferents clàusules relacionades amb l’entorn del contracte que poden dur al trencament del 
contracte i també els punts o clàusules que duen al conseqüent restabliment de l’equilibri. 

- El segrest recull les causes que poden dur a la requisació de la infraestructura per part del 
concedent per incompliment del concessionari. 

- El rescat són totes aquelles condicions que permeten la requisació de la infraestructura per 
part del concedent per decisió unilateral del concedent. 

- L’apartat d’extinció recull aquelles condicions que condueixen a l’acabament del contracte. 
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C.3. El project - finance 

El project fiance és una eina financera oferta per algunes entitats bancàries per finançar 
infrastructures a un baix cost. Difereix una mica de la financiació tradicional, els conceptes 
bàsics d’aquesta financiació són: 

- Financiació “a mida” de la infraestructura i de les seves característiques. 
- Aplicable a projectes específics o aïllats de la resta d’activitats. 
- Creació d’una nova “societat vehicle” per tractar amb l’entitat bancària. 
- Garanties bàsiques per l’entitat bancària: 

· Fluxos (cash flows) del propi projecte. 
· Els propis actius del projecte (els de la societat vehicular). 

Aquestes dues garanties per l’entitat bancària requereixen que els fluxos del propi projecte 
siguin previsibles i estables. Per exemple en el cas d’un parc eòlic hi ha una mitjana històrica a 
l’any d’hores de vent mínim per produir electricitat. Pel que fa als actius del projecte, aquest 
figuren a l’actiu de la societat vehicular creada i constitueixen una garantia per l’entitat 
bancària. Això requereix que sigui una tecnologia madura, que hagi demostrat prèviament que 
és econòmicament rendible. 

En la següent figura (C.4) es mostren amb més detall les característiques més detallades que 
han de complir els projectes industrials i les infrastructures bàsiques per acollir-se al project 
finance.  

 
Figura C.4: Característiques detallades que han de complir els diferents projectes per acollir-se 

al mètode del Project Fiance. 
Font: Elaboració pròpia a partir de documentació del curs avançat de gestió privada 

d’infraestructures, cinquena edició. 

Infraestructures de servei públic i de 
caràcter social 

- Volum d’inversió molt elevat 
- Generació previsible de Cash – Flow a 
llarg plaç 

- Cicle de negoci més dilatat en el temps 
(període concessional) 

- Període de maduració més llarg 
- Necessitats de plaç de financiació 
superior 

- Cost repercutit a usuaris o contribuents 
- Regulacions específiques 
(Concessions Administratives). 

Projectes industrials 

- Intensius en capital 
- Períodes de duració llargs 
- Tecnologia provada 
- Ingressos previsibles i estables 
- Subministres assegurats 
- Unitat econòmica independent 
- Vida útil > Període de financiació 
- Rendibilitat econòmica 
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C.4. Esquema de l’estructura típica del Cash-Flow d’una 
concessió 

Com ja s’ha apuntat a l’apartat 5 de la memòria (punt 5.3) les empreses concessionàries han 
de tenir una gran capacitat d’endeutament per recórrer a entitats financeres en busca de 
capital. D’aquesta forma les concessionàries han de gestionar molt bé el concepte de 
l’apalancament, que és la relació entre el capital propi i a crèdit invertit en una operació 
financera. 

D’aquesta forma la figura C.5 presentat a continuació il·lustra l’estructura típica de la gestió 
financera d’una concessió que inclou la construcció i explotació per un període total de 30 
anys. 

 
Figura C.5: Estructura típica de la gestió financera d’una concessió a 30 anys 

Font: Documentació del curs avançat de gestió privada d’infraestructures, cinquena edició 

Durant els primers anys de la concessió, els de la construcció, l’empresa concessionària s’ha 
d’endeutar als mercats de capitals (Debt drawdown) i alhora aportar un tant per cent de capital 
propi (Equity subscribed).  

Amb la posada en marxa de l’infraestructura es passa a tenir un cash flow (Total Revenues) 
que es gestiona per retornar els deutes (Senior debt repayment), per pagar les despeses 
d’operació de la infraestructura (Opex) i els interessos (Senior debt interest & fees).  

Com es pot veure a la figura C.5 la concessionària obté els principals beneficis de la concessió 
durant els últims anys (Dividends). 
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D. Informació addicional dels diferents casos de 
gestió i finançament de les infraestructures 
ferroviàries estatals 

D.1. Principals directives europees, normes estatals, reials 
decrets, ordres ministerials i lleis Catalanes que regulen el 
sector ferroviari Espanyol i Català 

 
DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 
 
NORMATIVA EUROPEA 
 
REGLAMENT (CE) 1370/2007 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d’octubre de 
2007 
Sobre els serveis públics de transport de viatgers amb ferrocarril i carretera, i pel qual 
es deroguen els Reglaments (CEE) nº 1107/70 del Consell. 
DIARI OFICIAL DE LA UNIÓ EUROPEA L 315, DEL 27 DE DESEMBRE DEL 2007 
 
REGLAMENT (CE) 881/2004 del Parlament Europeu i del Consell, del 29 d’abril del 
2004 
Per la qual es crea una Agència Ferroviària Europea  
DIARI OFICIAL DE LA UNIÓ EUROPEA L 164, DEL 30 D’ABRIL DEL 2004 
 
DIRECTIVA 2007/59/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d’octubre de 2007 
Sobre la certificació dels maquinistes de locomotores i trens en el sistema ferroviari de 
la Comunitat. 
DIARI OFICIAL DE LA UNIÓ EUROPEA L 315, DEL 3 DE DESEMBRE DE 2007 
 
DIRECTIVA 2007/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d’octubre de 2007 
Per la qual es modifiquen la Directiva 91/440/CEE del Consell, sobre el 
desenvolupament dels ferrocarrils comunitaris, i la Directiva 2001/14/CE, relativa a 
l’adjudicació de la capacitat d’infrastructura ferroviària i la aplicació de cànons per a la 
seva utilització. 
DIARI OFICIAL DE LA UNIÓ EUROPEA L 315, DEL 3 DE DESEMBRE DE 2007 
 
DIRECTIVA 2005/47/CE del Consell, del 18 de juliol de 2005 
Relativa a l’acord entre la Comunitat de Ferrocarrils Europeus (CER) i la Federació 
Europea de Treballadors del Transport (EFT) sobre determinats aspectes de les 
condicions laborals dels treballadors que realitzen serveis d’interoperatibilitat entre 
fronteres en el sector ferroviari  
DIARI OFICIAL DE LA UNIÓ EUROPEA L195,DEL 27 DE JULIOL DE 2005 
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DIRECTIVA 2004/51/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 29 d’abril de 2004 
Per la qual es modifica la Directiva 91/440/CE sobre el desenvolupament dels 
ferrocarrils comunitaris. 
DIARI OFICIAL DE LA UNIÓ EUROPEA L164, DEL 30 D’ABRIL DE 2004 
 
DIRECTIVA 2004/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 29 d’abril de 2004 
Per la qual es modifiquen la Directiva 96/48/CE del Consell relativa a la interoperatibilitat 
del sistema ferroviari transeuropeu d’alta velocitat i la Directiva 2001/16/CE del 
Parlament Europeu i del Consell relativa a la interoperatibilitat del sistema ferroviari 
transeuropeu convencional. 
DIARI OFICIAL DE LA UNIÓ EUROPEA L164, DEL 30 D’ABRIL DE 2004 
 

ACTUALITZACIONS 
 
DIRECTIVA 2004/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 29 d’abril de 2004 
Sobre la seguretat dels ferrocarrils comunitaris i per la qual es modifiquen la Directiva 
95/18/CE del Consell sobre la concessió de llicències a les empreses ferroviàries i la 
directiva 2001/14/CE relativa a l’adjudicació de la capacitat d’infrastructura ferroviària, 
aplicació de cànons en raó de la seva utilització i certificació de seguretat.  
DIARI OFICIAL DE LA UNIÓ EUROPEA L164, DEL 30 D’ABRIL DE 2004 
 
DIRECTIVA 2001/16/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 19 de març de 2001 
Relativa a la interoperatibilitat del sistema ferroviari transeuropeu convencional 
DIARI OFICIAL DE LA UNIÓ EUROPEA L110, DEL 20 D’ABRIL DE 2001 
 
DIRECTIVA 2001/14/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2001 
Relativa a l’adjudicació de la Capacitat d’infrastructura ferroviària, aplicació de cànons 
pel seu ús, i certificació de la seguretat. 
DIARI OFICIAL DE LA UNIÓ EUROPEA L175, DEL 15 DE MARÇ DE 2001 
 
DIRECTIVA 2001/13/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 26 de febrer de 2001 
Pel la qual es modifica la Directiva 95/18/CE del Consell sobre la concessió de llicències 
a les empreses ferroviàries. 
DIARI OFICIAL DE LA UNIÓ EUROPEA L175, DEL 15 DE MARÇ DE 2001 
 
DIRECTIVA 2001/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 26 de febrer de 2001 
Per la qual es modifica la directiva 91/440/CE sobre el desenvolupament del ferrocarrils 
comunitaris. 
DIARI OFICIAL DE LA UNIÓ EUROPEA L175, DEL 15 DE MARÇ DE 2001 
 
DIRECTIVA 96/49/CE del Consell, del 23 de juliol de 1996 
Sobre l’aproximació de les legislacions dels estats membres relatives al transport de 
mercaderies perilloses per ferrocarril i les successives modificacions. 
DIARI OFICIAL DE LA UNIÓ EUROPEA L235, DEL 17 SETEMBRE DE 1996. 
 
DIRECTIVA 96/48/CE del Consell, del 23 de juliol de 1996 
Relativa a la interoperatibilitat del sistema transeuropeu d’alta velocitat. 
 DIARI OFICIAL DE LA UNIÓ EUROPEA L235, DEL 17 SETEMBRE DE 1996. 
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DIRECTIVA 95/18/CE del Consell, del 19 de juny de 1995 
Sobre la concessió de llicències a les empreses ferroviàries (Modificada per la Directiva 
2001/13/CE DEL Parlament Europeu i del Consell, del 26 de febrer de 2001 
DIARI OFICIAL DE LA UNIÓ EUROPEA L143, DEL 27 DE JUNY DE 1995 
 
DIRECTIVA 91/440/CE del Consell, del 29 de juliol de 1991 
Sobre el desenvolupament dels ferrocarrils comunitaris, modificada per la Directiva 
2001/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 26 de febrer de 2001 
DIARI OFICIAL DE LA UNIÓ EUROPEA L237, DEL 24 D’AGOST DE 1991 
 
 
NORMATIVA ESTATAL 
 
CORTS GENERALS 
 
LLEI 31/2007, del 30 d’octubre 
Sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i 
els serveis postals. 
BOE, DEL 31 D’OCTUBRE DE 2007 
 
LLEI 30/2007, del 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic 
BOE, DEL 31 D’OCTUBRE DE 2007 
 
REIAL DECRET LLEI 1/2004, del 7 de maig 
Per la qual cosa s’aplaça l’entrada en vigor de la llei 39/2003, del 17 de novembre, del 
Sector Ferroviari 
Convalidat per la Resolució del 20 de maig del 2004, del Congrés de Diputats. 
BOE, DEL 26 DE MAIG DE 2004  
 
LLEI 39/2003, del 17 de novembre, del Sector Ferroviari 
BOE, DEL 18 DE NOVEMBRE DE 2003 
 
LLEI 16/1987, del 30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres. 
BOE, DEL 31 DE JULIOL DE 1987 
 
 
CONSELL DE MINISTRES 
 
REIAL DECRET 1544/2007, del 23 de novembre  
Pel qual es regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació para 
l’accés i utilització dels mitjans de transport per a persones amb discapacitat 
BOE, DEL 4 DE DESEMBRE DE 2007 
 
REIAL DECRET 810/2007, del 22 de juny 
Pel qual s’aprova el Reglament sobre la seguretat en la circulació de la Xarxa 
gestionada per ADIF 
BOE, DEL 7 DE JULIOL DE 2007 
REIAL DECRET 1225/2006, del 27 d’octubre 
Pel qual es modifica el Reglament de la LOTT, aprovat per Reial Decret 1211/1990, del 
298 de setembre de 1990 
BOE, DEL 15 DE NOVEMBRE DE 2006 
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REIAL DECRET 355/2006, del 29 de març 
Sobre la interoperatibilitat del sistema ferroviari transeuropeu d’alta velocitat. 
BOE, DEL 7 D’ABRIL DE 2006 
 
REIAL DECRET 354/2006, del 29 de març 
Sobre la interoperatibilitat del sistema ferroviari transeuropeu convencional 
BOE, DEL 7 D’ABRIL DE 2006  
 
 
 
ACTUALITZACIÓNS 
 
REIAL DECRET 2387/2004, del 30 de desembre  
Pel qual s’aprova el Reglament del Sector Ferroviari 
BOE, DEL 31 DE DESEMBRE DE 2004 
 
REIAL DECRET 2395/2004, del 30 de desembre 
Pel qual s’aprova l’Estatut de l’entitat pública empresarial Administrador 
d’Infrastructures Ferroviàries 
BOE, DEL 31 DE DESEMBRE DE 2004 
 
REIAL DECRET 2111/1998, del 2 d’octubre 
Pel qual es regula l’accés a les infrastructures ferroviàries 
BOE, DEL 19 D’OCTUBRE DE 1998 
 
 
ORDRES MINISTERIALS 
 
ORDRE FOM/319/2008, del 8 de febrer 
Per la qual es modifiquen els annexos VI dels Reials Decrets 354/2006 i 355/2006, del 
29 de març sobre interoperatibilitat del sistema ferroviari transeuropeu convencional, i 
sobre interoperatibilitat del sistema ferroviari transeuropeu d’alta velocitat, 
respectivament 
BOE, DEL 14 DE FEBRER DE 2008 
 
ORDRE FOM/3852/2007, del 20 de desembre  
Per la qual es modifiquen els annexos II i V de l’ORDRE FOM/898/2005, del 8 d’abril 
per la qual es fixen les quanties dels cànons ferroviaris establerts en els articles 74 i 75 
de la Llei 39/2003, del 17 de novembre, del Sector Ferroviari. 
BOE DEL 29 DE DESEMBRE DE 2007 
 
ORDRE FOM/2909/2006, del 19 de setembre 
Per la qual es determinen els béns, obligacions i drets que pertanyen a Renfe 
Operadora 
BOE, DEL 22 DE SETEMBRE DE 2007 
 
ORDRE FOM/2520/2006, del 27 de juliol  
Per la qual es determinen les condicions per a l’obtenció de títols i habilitacions que 
permeten l’exercici de les funcions del personal ferroviari relacionades amb la seguretat, 
així com el règim dels centres de formació del personal mencionat i dels de la valoració 
de la seva aptitud psicofísica 
BOE, DEL 2 D’AGOST DE 2006 
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ORDRE FOM/233/2006, del 31 de gener 
Per la qual es regulen les condicions per a l’homologació del material rodant ferroviari i 
dels centres de manteniment i es fixen les quanties de la taxa per certificació de 
l’anomenat material. 
BOE, DEL 8 DE FEBRER DE 2006 
 
ORDRE FOM/2893/2005, del 14 de setembre 
Per la qual es deleguen competències en matèria ferroviària 
BOE , DEL 19 DE SETEMBRE DE 2005 
 
ORDRE FOM/898/2005, del 8 d’abril  
Per la qual es fixen les quanties dels cànons ferroviaris establerts en els articles 74 i 
75de la Llei 39/2003, del 17 de novembre, del Sector Ferroviari. 
BOE, DEL 9 D’ABRIL DE 2005 
 
ORDRE FOM/897/2005, del 7 d’abril 
Relativa a la Declaració sobre la xarxa i al procediment d’adjudicació de Capacitat 
d’Infrastructura Ferroviària. 
BOE, DEL 9 D’ABRIL DE 2005 
 
ORDRE FOM/32/2005, del 7 de gener 
Per la qual es crea la Comissió de Coordinació de les Activitats Ferroviàries. 
BOE, DEL 21 DE GENER DE 2005 
 
ORDRE FOM/1587/2003, del 16 de maig 
Per la qual es fixen quanties per a l’aplicació dels cànons ferroviaris establerts en els 
Art. 23 i 24 de la Llei 53/2002, del 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives 
i de l’Ordre Social 
BOE, DEL 17 DE JUNY DE 2003. 
 
 
 
 
RESOLUCIONS DEL MINISTERI DE FOMENT 
 
RESOLUCIÓ del 10 de març de 2008, de la Secretaria General d’Infrastructures i 
Planificació,  
Per la qual es disposa de la publicació de l’Acord del Consell d’Administració de 
l’Administrador d’Infrastructures Ferroviàries, del 26 de desembre de 2007, relativa a la 
delegació de competències per a la realització d’actes en matèria de gestió, liquidació, 
recaptació i cobrament de taxes. 
BOE, DEL 22 DE GENER DE 2008 
 
RESOLUCIÓ del 12 de desembre de 2007, de la Secretaria General 
d’Infrastructures i Planificació,  
Per la qual es publica l’Acord del Consell d’Administració de l’Administrador 
d’Infrastructures Ferroviàries, pel qual s’aprova l’Actualització del Document de 
Declaració sobre la Xarxa 2007.  
BOE, DEL 18 DE DESEMBRE DE 2007 
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RESOLUCIÓ del 16 d’octubre de 2007 de la Secretaria General d’Infrastructures i 
Planificació, 
Per la qual s’encomana a l’Administrador d’Infrastructures Ferroviàries l’execució 
d’inversions que es contemplen en el Contracte-Programa Administració General de 
l’Estat-ADIF 2007-2010 en la Xarxa gestionada per ADIF de titularitat de l’Estat. 
BOE, DEL 18 DE DESEMBRE DE 2007 
 
RESOLUCIÓ del 15 d’octubre de 2007, de la Direcció General de Ferrocarrils. 
Per la qual s’estableixen els itineraris formatius bàsics i la càrrega lectiva mínima dels 
programes formatius per a les habilitacions de personal ferroviari a impartir en els 
centre homologats de formació de personal ferroviari. 
BOE, DEL 28 DE NOVEMBRE DE 2007 
 
 
DECLARACIÓ SOBRE LA XARXA 2008. ACTUALITZACIÓ 
 
RESOLUCIÓ del 28 de desembre de 2006, de la Secretaria d’Estat 
d’Infrastructures i Planificació. 
Per la qual s’encomana a l’Administrador d’Infrastructures Ferroviàries la construcció de 
determinades línies i trams de línies ferroviàries i es deixen sense efecte encomandes 
anteriors. 
RESOLUCIÓ del 5 de juliol DE 2005, de la Secretaria General d’Infrastructures. 
Per la qual es disposa la publicació de l’Acord del Consell d’Administració de 
l’Administrador d’Infrastructures Ferroviàries, pel qual s’aprova la declaració sobre la 
Xarxa. 
BOE, DEL 12 DE JULIOL DE 2005 
 

LLEIS CATALANES 
 
Llei 4/2006, de 31 de Març, Ferroviària 
 
Article 9.15 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya 
 
Article 11.9 de l'Estatut 
 
Llei 9/2003, del 13 de juny, de la mobilitat 
 
Decret 308/2006, de 25 de juliol,  
Aprovació dels Estatuts de l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 
 
Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial 
 
La Llei 19/2001, de 31 de desembre 
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D.2. Estructura del Ministeri de Foment 

 
Figura D.1: Estructura del Ministeri de Foment. 

Font: Declaración sobre la red 2008 de l’ADIF, actualizació. 
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D.3. Vies de finançament de l’Administrador d’Infraestructures 
Ferroviàries (ADIF) 

A la següent figura D.2 es mostren les principals relacions que té ADIF amb els altres actors 
des del punt de vista econòmic (finançament i despeses). 

 

Figura D.2: Vies de finançament i de despeses de l’ADIF. 
Font: Curs avançat de gestió privada d’infraestructures, cinquena edició. 
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D.4. L’estructura organitzativa de Renfe Operadora 

A la figura D.3 es mostra l’estructura superior de l’ent públic Renfe Operadora. Els quadres 
representen les diferents Direccions Generals que depenen directament de la Presidència.  

 

Figura D.3: Estructura administrativa de Renfe Operadora. 
Font: Memòria anual de Renfe. 

Dins de la Direcció General de Rodalies i Mitja Distància es va produir l’any 2007 una 
redistribució de les ares de negoci. Fins llavors dins de la Direcció General de Serveis de 
Rodalies i Mitja Distància s’hi englobaven dues Àrees de Negoci: Rodalies i Mitja Distància. I en 
el cas de l’Àrea de Negoci de Rodalies, aquesta incloïa divisions per cada sistema de rodalies 
de les diferents aglomeracions urbanes, és a dir Madrid, Barcelona, València, Sevilla, etc. 

Com es pot veure a la figura D.4 els sistemes de rodalies de Barcelona i Madrid estaven al 
mateix nivell administratiu que els altres sistemes de rodalies espanyols: València, Sevilla, 
Biscaia, Astúries, Màlaga i Badia de Cadis. 
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Figura D.4: Estructura administrativa (2003) parcial dels sistemes de Rodalies Renfe 
Operadora abans del 2007. 

En aquesta figura es mostra una part de l’organigrama total de les unitats de Rodalies Renfe 
Font: Memòria de Sostenibilitat Renfe 2003. 

Tot i estar tots al mateix nivell les xarxes de rodalies de Madrid i Barcelona representaven 
volums de negoci molt superiors als altres. Consultant per exemple el nombre de cotxes que 
prestaven serveis de rodalies l’any 2005 donats per l’Observatori de la Mobilitat Urbana, quarta 
edició; Madrid disposava de 785 cotxes, Barcelona de 468 i els altres sistemes de rodalies 
Renfe de nombres molt inferiors a aquests. Màlaga per exemple disposava de 18 cotxes. 

Davant d’aquest fet, la direcció de Renfe Operadora va decidir donar diferents rangs de negoci 
als diferents sistemes de rodalies. Així doncs Barcelona i Madrid van guanyar un rang superior, 
és a dir, van passar a tenir el “status” d’àrees de negoci rendint compte directament a l’Àrea 
d’Activitat de Mitja Distància, en la figura D.5 representada pel Director Gerent de la Unitat de 
Rodalies. 
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Figura D.5: Estructura administrativa parcial dels sistemes de Rodalies Renfe Operadora 

despres del 2007. 
En aquesta figura es mostra una part de l’organigrama total de les unitats de Rodalies Renfe 

Font: Modificació a partir de figura extreta de la Memòria de Sostenibilitat Renfe 2003. 
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D.5. El contracte – programa per al període 2007 – 2008 de l’ATM 
i les diferents administracions. 

Com ja s’ha comentat a la memòria, l’ATM garanteix que les administracions aportin les 
subvencions necessàries per garantir un transport públic de qualitat a la regió metropolitana de 
Barcelona. A la següent taula (taula D.1) s’especifiquen les xifres que van representar aquest 
contracte programa, tant en origen (Administracions i Entitat Metropolitana del Transport) com 
en la seva aplicació en el conjunt d’empreses de transport del sistema. 

Origen Aplicació 
299 Estat (AGE) TMB 654 
554 Generalitat de Catalunya FGC 158 
183 Ajuntament de Barcelona G. Indirecta EMT 150 
170 EMT Bus DGTT 51 

  Tramvies (Tarifa Tècnica) 87 
  Altres 26 
  Inversió infraestructura Tramvies 80 

1206 TOTAL TOTAL 1206 

Xifres en milions d’euros [M�]. 
Taula D.1: Subvencions de les administracions públiques al marc del contracte - programa 

2007-2008  
Font: Elaboració pròpia a partir dades de l’ATM i xerrada amb l’Assistant Technical Director de 

l’ATM. 
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D.6. Evolució del cost del sistema de transport públic a la RMB. 

Com ja s’ha comentat a la memòria, la següent comparativa, veure figura D.6 permet veure el 
cost total anual del cost del sistema de transport públic a la RMB. L’evolució temporal es dóna 
amb les dades de diversos contractes – programa, en concret quatre. Aquests es poden 
emmarcar en la dècada que va de l’any 1998 fins el 2008.  

A grans trets ja s’ha comentat a la memòria que el cost anual del sistema s’ha doblat. Es 
interessant presentar les dades de cost absolut desagregades amb les dues fonts de 
finançament possibles: via recaptació derivada de la venda de títols de transport i via 
subvencions aportades per les administracions públiques, veure figura D.6.  

A la figura es presenten les xifres absolutes mitjanes per a cada C-P, també es pot observar el 
pes relatiu de les dues vies de finançament. Per aquest període, el pes relatiu de les tarifes ha 
passat d’un 50% a un 44% mentre que el pes de les subvencions de les administracions 
públiques ha augmentat del 50% fins al 56%. 

Evolució del fiançament del sistema de transport públic 
a la RMB
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Figura D.6.- Evolució del fiançament del sistema de transport públic a la RMB. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ATM.  
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D.7. Estructura Organitzativa de la ATM 

Les administracions presents en els òrgans de govern (Consell d’Administració) de l’ATM són 
la Generalitat de Catalunya (51%) i les administracions locals en un 49%. Dins d’aquest 49% hi 
ha administracions com l’Ajuntament de Barcelona, l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT) i 
l’Agrupació de Municipis titulars de serveis de Transport Urbà (AMTU) de la Regió 
Metropolitana de Barcelona.  

L’Administració General de l’Estat hi és present mitjançant diversos observadors. Cal destacar 
en aquest punt que l’Estat hi és present en qualitat d’observador. 

Finalment, en vinculació amb el Consell d'Administració, existeixen diferents consells i 
comissions i ponències de caràcter participatiu i consultiu. Alguns dels més importants són:  

- Consell de la mobilitat  

Aquest consell actua com òrgan de consulta de participació cívica i social en el 
funcionament del sistema de transport públic integrat.  

Dins d’aquest s’hi troben representants de les associacions de municipis, els 
principals sindicats, les organitzacions empresarials i determinades 
associacions i col·lectius relacionats amb el transport 

- Ponència Tècnica d'Operadors  

Representacions dels tres operadors públics: FGC, Renfe i TMB i altres 
empreses concessionàries de serveis de transports. 

- Comissió d'assessorament jurídic. 

Com el nom ja ho indica aquesta comissió assessora a l’ATM en les decisions 
de caire jurídic. 

- Comitè de Seguiment de la Integració Tarifària (CSIT) 

Aquest comitè dóna suport tècnic per possibilitar el seguiment de la integració 
tarifària dins de l’àmbit de gestió de la ATM. Format per les diferents 
administracions i operadors de transport implicats. 
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D.8. La Integració Tarifaria  

La zonificació adoptada va ser de sis corones concèntriques amb la corona més interior amb 
centre a la ciutat de Barcelona tal i com ho mostra la figura D.7. 

 

 Figura D.7: Zonificació de l’àrea que abarca la Integració Tarifaria a la RMB. 
Font: ATM.  

Tot i que en importància es designen la primera corona metropolitana i la segona corona 
metropolitana de la següent forma: 

- 1ª Corona Metropolitana: S’entén per 1ª corona metropolitana l'àmbit de gestió dels 
transport públic corresponent a la Entitat Metropolitana de Barcelona, constituït per la 
ciutat de Barcelona i 17 ciutats més del seu entorn. Comprèn la totalitat de les ciutats 
de la comarca del Barcelonès, algunes del Maresme i Vallès Occidental, i de la meitat 
sud del Baix Llobregat. Coincideix amb l'EMT (Entitat Metropolitana del Transport). 
Zona de color gris a la figura D.7. 

- 2ª Corona Metropolitana: S’entén per 2ª corona metropolitana de Barcelona, l'àmbit 
de gestió del transport públic de la resta de municipis compresos entre la 1ª corona i 
els límits externs de la integració tarifària. Comprèn les corones tarifàries 2 (taronja),3 
(groc),4 (blau),5 (lila),i 6 (verd) del sistema d'integració tarifària de la figura D.7. 
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La figura D.8 mostra la distribució i designació d’aquestes zones tarifàries i les principals 
poblacions que abarca. 

 
 Figura D.8: Detall de les poblacions que cobreix l’àrea de la Integració Tarifaria a la RMB. 

Font: ATM.  
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E. Les polítiques de transport de les diferents 
administracions competents  

Aquest annex pretén donar una aproximació a les polítiques de transport de les diferents 
administracions que tenen un paper actiu en la planificació i gestió de les infraestructures a 
Catalunya. Aquestes són la Unió Europea, el Ministeri de Foment Espanyol (Administració 
Central) i la Generalitat de Catalunya com a òrgan autonòmic.  

La visió més àmplia i més profunda es dóna per les polítiques de transports provinents de la 
Unió Europea. Aquestes són generals i orientatives, tot i que també n’existeixen de concretes a 
l’hora de designar projectes d’infraestructures de transports que seran finançats amb fons 
europeus. 

Tot i això també es recullen els plans de polítiques de transports establerts per l’Administració 
Central Espanyola al PEIT (Pla Espanyol Infraestructures de Transport) i per la Generalitat al 
PDI (Pla Director d’Infraestructures) i als PITC (Pla d’Infraestructures de Transport de 
Catalunya). 

E.1. La política de transports de la Unió Europea. Evolució 
històrica i perspectives de futur 

La importància de la política dels transports està present ja al mateix Tractat de Roma (1957) 
quan dedica als transports tot un títol (títol VI) i dintre d’aquest un total d’onze articles.  

En el primer explicita que els objectius dels Tractats es perseguiran en el “marc d’una política 
comuna de transports (PCT)” i per a la seva aplicació estableix les normes comunes aplicables 
als transports internacionals efectuats amb origen o destí a un estat membre, les condicions 
aplicables als transportistes no residents quan presten serveis en un estat membre, les 
mesures per millorar la seguretat en els transports, com a punts més importants. La resta 
d’articles parlen, entre altres, d’eliminar les restriccions als transportistes dels altres estats quan 
hi presten els seus serveis, prohibir les discriminacions de preus i condicions de transports 
diferents en raó del país d’origen o destí dels productes transportats, reduir progressivament 
els drets o canons exigits pels transportistes en concepte de creuament de fronteres. 

En un altre article es crea un Comitè Consultiu adjunt a la Comissió per a la consulta en 
matèria de transports i l’últim article diu que les disposicions d’aquest títol VI seran d’aplicació 
tant al transport per ferrocarril com per carretera i que es podran establir disposicions 
apropiades per a la navegació marítima i aèria.  
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A l’any 1958 es va instituir el mercat comú per tal d’alliberar els intercanvis de béns i serveis 
entre els estats membres, però la insuficiència de resultats aconseguits fins la meitat dels anys 
vuitanta va portar a la Comunitat a reconsiderar l’objectiu de liberalització dels intercanvis i a 
formular el de mercat interior. Aquesta idea va ser subscrita pels governs dels estats membres 
i així es va concretar al 1982. Més tard, naixeria l’anomenat Llibre Blanc (1985) quan el Consell 
Europeu estableix per als finals de 1992 la data límit de realització (objectiu 92) i demana a la 
Comissió l’establiment d’un programa i un calendari d’execució. A partir de la constatació del 
retard en l’aplicació de la PCT, el Consell planteja la necessitat d’eliminar tant les barreres 
físiques, tècniques com fiscals per tal d’assegurar la llibertat dels serveis de transport en tota la 
Comunitat com a element important de la PCT i aconseguir la unificació completa del mercat 
interior. Preveia també, entre altres, una sèrie de recomanacions per a garantir la lliure 
prestació dels serveis, la millora de la seguretat i, sobre tot, la creació d’infraestructures 
d’interès comunitari com la millora del finançament de les infraestructures ferroviàries.  

Un salt important per al futur de la política comuna de transports va ser a principis del noranta 
quan les noves exigències de la construcció europea invitaren a reflexionar la transformació del 
mercat interior en allò que alguns anomenaran mercat europeu intern. D’aquesta manera, el 
llibre Blanc (1992), sobre el futur de PCT abandona la visió sectorial per tal d’aconseguir un 
mercat interior amb polítiques específiques i avança cap un nou objectiu: una concepció més 
integrada referida a la necessitat d’impulsar la interconexió i la interoperatibilitat de les diferents 
xarxes nacionals, així com els accessos a les mateixes. El mateix llibre proposa noves mesures 
com el foment del transport combinat i de la interoperatibilitat i la eliminació dels obstacles de la 
competència entre els diferents modes de transport per una incorrecta assignació de costos. 

Més tard, en aquest recorregut de la política de transports el Tractat de Maastricht (1993), 
davant l’augment de la demanda de transports, va reconèixer la necessitat de promocionar una 
macro infraestructura europea de transport integrada, així proposà primer i aprovà després les 
RTE-T (Xarxes “Redes” TransEuropees de Transport).  

Aquesta xarxa de transport abarca diferents àmbits de transports i esta formada per 
infraestructures (carreteres, vies fèrries, plataformes intermodals) i pels serveis necessaris per 
al funcionament d’aquestes. Els seus objectius eren: garantir una mobilitat de persones i de 
bens, oferir als usuaris infraestructures de qualitat i arribar a tot el territori preveient la connexió 
amb els països de l’entorn, la interoperatibilitat en tots els seus elements, etc.  

Establia unes prioritats d’acció com eren construir les connexions necessàries per facilitar el 
transport, l’optimització de les infraestructures existents, la integració de la dimensió 
mediambiental en la xarxa. També definia les característiques de les diferents xarxes de 
transport: viària, ferroviària, vies navegables i aeroportuària. 

Aquest tractat contemplava els instruments de finançament, des del pressupost propi per a la 
xarxa, els FEDER, els Fons de Cohesió i d’altres. 
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En el programa 1995-2000 es contemplava les primeres dotacions per a les RTE i les mesures 
de millora de la qualitat del sistema amb l’ús de tecnologies avançades i millores de protecció 
ambiental i de seguretat. Contemplava també la millora del funcionament del mercat únic amb 
el cabotatge de mercaderies per carretera i de viatgers, la liberalització del transport aeri (1997) 
i, pel que fa al transport ferroviari, el model per a la liberalització del ferrocarril a partir de 
l’anomenat primer “paquet ferroviari” (1996). Veure al final de l’apartat més informació respecte 
a la liberalització Europea del sector del ferrocarril.  

Al 1996 per a aquesta RTE-T es va preveure, per a un horitzó inicial de 14 anys (2010), una 
necessitat d’inversió de 400.000 milions d’euros i un llistat de projectes, 14 dels quals eren 
prioritaris, com el TAV Madrid-França i l’enllaç multimodal Portugal-Espanya amb la resta 
d’Europa. 

 
Figura E.1: Les RTE-T representades en un mapa Europeu. 

Font: Documentació del curs avançat de gestió privada d’infraestructures, cinquena edició.  

Un altre gran avenç en aquesta política de transports de la U.E. va ser considerar la tarificació 
per l’ús de d’infraestructures. L’objectiu era encetar un debat sobre com els instruments tarifaris 
podien contribuir a resoldre els principals problemes dels transport: saturació, accidents, 
contaminació, etc. Per aquesta raó el Llibre Verd (1995) titulat “Cap una tarificació equitativa i 
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eficaç del transport - Opcions per a la internalització dels costos externs del transport en la 
U.E.” va fer la primera diagnosi al destacar que cada mode de transport provoca efectes 
negatius que tenen uns costos que recauen en el conjunt de l’economia fent perdre 
competitivitat i més amb les grans diferències entre els estats membres amb alguns criteris 
sense harmonitzar. Pel que fa al problema de la saturació, considera que representa un alt cost 
extern concentrat sobre tot en el transport per carretera i per això per a reduir el seu impacte 
proposa fixar un preu per l’ús de les infraestructures. Per afrontar el problema dels accidents 
explicita que el conductor hauria de pagar en funció del risc provocat i per al tercer problema, la 
contaminació, la Comissió proposava, entre altres, impostos modulats en funció de la qualitat 
dels carburants, un cànon medi ambiental sobre els vehicles i canons en el transport ferroviari i 
aeri. 

Més tard, la Comissió concretaria aquesta problemàtica tarifària en el Llibre Blanc (1998) 
“Tarifes justes per l’ús d’infraestructures...”. Presenta una estratègia gradual per a un marc 
comú de tarificació justificant-ho per raons d’eficiència i de sostenibilitat. Considera necessària 
una harmonització gradual i progressiva davant els problemes plantejats per la gran diversitat 
de sistemes de tarifes entre els modes de transport i entre els diferents estats. La Comissió 
indica també que s’ha d’aplicar els mateixos principis a tots els estats i que, si es segueix el 
principi “l’usuari paga” millorarà l’eficiència tècnica dels modes de transport i es rebaixaran els 
costos produïts al medi ambient. En un dels seus annexos el llibre planteja que la tarificació ha 
d’estar basada en els costos socials marginals i en la recuperació dels costos de capital. Per a 
la posada en pràctica s’estableix una estratègia gradual: primera fase (1998-2000), segona 
(2001-2004) i tercera (2004).  

Relacionada amb aquesta problemàtica sobre tarifes al 1999 apareix una directiva del 
Parlament Europeu i del Consell (Directiva “Eurovinyeta”) sobre la fiscalitat de vehicles pesants 
de transport de mercaderies per l’ús de determinades infraestructures per tal d’aconseguir una 
internalització dels costos directes d’infraestructura i d’operació. 

Un altre pas molt important en la política de transports de la U.E. va ser la presentació per la 
Comissió del Llibre Blanc (2001) “La política europea de transports vers al 2010: l’hora de la 
veritat”.  

L’objectiu era conciliar el desenvolupament econòmic i les exigències socials de qualitat i 
seguretat a fi de fomentar un transport modern i sostenible. El llibre fa una reflexió sobre 
l’aplicació de la PCT destacant alguns dels avenços fins aquella data com: l’obertura del 
mercat del transport, el cabotatge per carretera, l’alt nivell de seguretat del tràfic aeri, l’augment 
de la mobilitat de les persones, l’avenç tecnològic en les xarxes transeuropees del Tren d’Alta 
Velocitat (TGV), el programa de navegació per satèl·lit Galileu, etc. 

Però malgrat tot, no obvia algunes dificultats creixents, com l’evolució desigual dels modes de 
transport, la congestió en alguns eixos viaris i ferroviaris i els problemes mediambientals de 
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salut i inseguretat vial, produïdes pel desenvolupament econòmic i l’ampliació de la U.E.  

El llibre fa també un balanç sectorial dels diferents transports i per a cadascun explicita uns 
objectius, dona unes xifres representatives del seu estat i proposa unes mesures concretes. El 
mateix fa per a la intermodalitat (utilització de diversos mitjans de transport) i pels “coll 
d’ampolla” i la xarxa transeuropea amb especial atenció als seus projectes prioritaris. Un 
aspecte remarcable del llibre que situa als usuaris en el centre de la política de transports en 
incidir en la lluita contra els accidents i afavorir el desenvolupament tecnològic i la qualitat 
ambiental. Finalment, proposa un conjunt de mesures generals agrupades en blocs sobre: 

-seguretat vial: un nou programa d’acció per a 2002-2010 per reduir el número de 
víctimes, harmonització de sancions, senyalitzacions, tasses d’alcoholèmia, etc. 

-tarificació per l’ús d’infrastructures: nova directiva marc, nous càlculs del cànon en els 
transports i nova Directiva per a l’operatibilitat dels sistemes de peatge en la RTE. 

-fiscalitat del combustible: deslligar ús privat/ús professional, fiscalitat harmonitzada pels 
combustibles professionals, entre altres. 

També proposa la millora de la intermodalitat en els desplaçaments per ferrocarril i avió. En 
síntesis, la Comissió pretenia crear un sistema de transports capaç d’equilibrar els diferents 
mitjans, revitalitzar el ferrocarril, fomentar el transport marítim i fluvial i controlar el creixement 
del transport aeri. 

 
Figura E.2.- Representació dels SSS. 

Font: Documentació del curs avançat de gestió privada d’infraestructures, cinquena edició.  

Pel que fa a les RTE-T, a finals del 2002, sis anys després de la inversió estimada de 400.000 
milions d’euros, el retard en l’avenç de la xarxa era evident, només s’havia materialitzat un 23% 
dels projectes prioritaris i un 17% dels no-prioritaris. Així, a l’any següent es va fer una 
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redefinició del programa amb una nova llista de projectes i les possibles alternatives de 
finançament, estimat en uns 600.000 milions d’euros fins el 2020. Entre els nous programes, 
una trentena passen a ser prioritaris (el 39% del pressupost) i es consideraven “declaració 
d’interès europeu” per tal d’assegurar la seva execució.  

En l’anomenat Tractat pel qual s’estableix una constitució per a Europa (TCE), conegut com a 
Constitució Europea (aprovació final 2004), els transports i les RTE-T van passar a ser dues de 
les deu polítiques sectorials específiques dintre del transport com a “política comuna”. Aquest 
tractat també preveu una Llei Europea o Llei Marc per al transport i destina una secció del 
tractat a regular les RTE-T. 

Al 2006, la Comissió va dirigir una comunicació al Consell i al Parlament Europeu que 
suposava la revisió intermitjana del llibre blanc de 2001 i feia tota una declaració de principis ja 
en el seu títol “Per una Europa en moviment. Mobilitat sostenible per al nostre continent”. Situa 
el nou context per a la política europea de transport i els beneficis aportats pel mercat interior al 
sector dels transports per carretera i del transport aeri, i el mateix s’esperava en el transport 
per ferrocarril i per mar i vies navegables. Considera la necessitat d’optimització de les 
possibilitats específiques de cada mode de transport i la necessitat de reorientació cap a 
modes de transport més ecològics. Té present també la comoditat, l’ús eficient dels diferents 
modes de transport per separat i en combinació i els nous reptes (reducció de la congestió i 
augment de l’accessibilitat). També fa especial esment de les noves tecnologies per a una 
tarificació, mobilitat i sistemes de transport intel·ligents. Entre les seves previsions figuren un 
llibre verd de transport urbà (2007), un llibre blanc de transport marítim (2008), la implantació 
de sistemes marítims electrònics (2009) i la introducció en alguns corredors de l’ERTMS 
(European Railway Traffic Management System) (2009).  

Per a completar les RTE-, en una U.E. ampliada, i garantir una utilització més eficient de la 
infraestructura, la Comissió en el 2003 va presentar dues propostes: “els finançaments 
innovadors” i “la generalització i la interoperatibilitat dels sistemes de telepeatge”. L’objectiu 
d’aquestes eren superar les limitacions existents al finançament públic i fomentar les 
associacions entre els sectors públic i privat (PPP). Entre les mesures per a la primera 
proposta destaquen: una millor definició, coordinació i finançament de projectes; aplicació 
d’estructures de gestió sotmeses al dret comunitari; previsió d’una estructura per el foment i 
coordinació de les RTE-T; augment de les dotacions pressupostàries i la previsió de noves 
formes. Pel que fa a la segona proposta la mesura principal és la creació d’un servei europeu 
únic de peatge electrònic. 

Una de les darreres aportacions a la política de transports de la Unió Europea ha estat el Llibre 
Verd (2007) “Cap una nova cultura de la mobilitat urbana”. Davant la importància del fet urbà a 
la U.E. ( més de 60 % població urbana i 85 % del PIB generat) les ciutats són un potent motor 
de l’economia comunitària. El llibre intenta fer front a les dificultats de mobilitat urbana 
perseguint una circulació més fluida, ciutats més ecològiques, transport urbà més intel·ligent, 



�������� � ��	 �49�

 

accessible, segur i protegit. Per aquestes raons proposa, entre altres, instruments com els 
PTUS (Plans de Transport Urbà Sostenible) i recomana que recursos financers recaiguin entre 
totes les instàncies implicades (locals, regionals, nacionals, i comunitàries), usuaris a més a 
més de la introducció del finançament privat en forma d’associacions entre els sectors privat i 
públic (PPP).  

A continuació es citen alguns organismes de la política de transport europea i alguns grans 
objectius i prioritats que té plantejats avui en dia la U.E. en matèria de transport. 

1. Agències, Organitzacions i Organigrames. 

- Agència Ferroviària Europea. 

-Organització Intergubernamental per als transports Internacionals per 
Ferrocarril (OTIF). 

 - Agència Europea de Seguretat Marítima. 

 - Agència Europea de Seguretat Aèria.  

 - Fòrum europeu de l’energia i els transports. 

- La Direcció General d’Energia i Transports de la Comissió. 

 -L’Autoritat de Supervisió del GNSS (Global Navigation Satellite 
System). 

 -L’Agència Executiva de la Xarxa Europea de Transport. 

 -El BEI, Banc Europeu d’Inversions. 

2. Objectius generals de la política de transports. 

Recollits en els següents documents de la Comissió: 

- Comunicació “Per una Europa en moviment – Mobilitat sostenible per al nostre 
continent”. 

- “Llibre Blanc – La política europea vers al 2010”. 

- Comunicació “La logística del transport de mercaderies a Europa”. 

- Comunicació “Cohesió i transport”. 

- Proposta “Millorar la protecció dels transports de mercaderies contra el 
terrorisme”. 
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3. Temes prioritaris. 

- Actualització eurovinyeta. 

- Finançament infrastructures. 

- Transport urbà. 

- Completar liberalització ferroviària. 

- Drets dels usuaris. 

- Posta en Marxa del programa Galileu. 

- Desenvolupament del SSS i de la navegació fluvial. 

- Instauració d’un dret comunitari per les infrastructures. 

Ja per acabar l’apartat, cal destacar també la liberalització del sector ferroviari Europeu, que 
busca com objectius finals un entorn cada vegada més competitiu amb les conseqüents 
avantatges per als usuaris: un abaratiment de costos i una millora del servei.  

 Mercaderies Passatgers 
Nivell internacional 

 2006 2010 

Nivell nacional 
 2007 No abans del 2017 

Taula E.1: Calendari de liberalització del sector ferroviari de la Unió Europea. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del EUROSTAT. 

Aquesta és una taula (taula E.1) resum amb els anys màxims fixats per la Unió Europea per 
liberalitzar els respectius sectors. Tot i això si algun país vol avançar-se ho pot fer com és el 
cas d’Alemanya o el Regne Unit. 

Espanya per altra part liberalitzarà el transport de passatgers a partir del 2017 ja que va 
sol·licitar una pròrroga a la Unió Europea.  
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E.2. La política de transports de l’Administració Central. El PEIT 

Amb el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), el Ministeri de Fomento 
recupera la planificació com l’instrument en el que s’enmarquen les seves actuacions a mitjà i 
llarg plaç i assumeix un compromís públic en el desenvolupament de les polítiques de les que 
és responsable.  

El PEIT va ser elaborat pel Ministeri de Foment i aprovat per acord al Consell de Ministres el 15 
de juliol de 2005. 

El PEIT explicita en la major precisió possible els objectius dels anys horitzó que cobréis, no 
solament en la realització de les infrastructures sinó, sobretot, en la qualitat de mobilitat posada 
al servei d’un desenvolupament sostenible.  

El PEIT estructura els seus objectius en quatre principals àmbits que són: l’eficiència del 
sistema, la cohesió social i territorial, la compatibilitat ambiental i el desenvolupament 
econòmic.  

Al igual que el Llibre Blanc del Transport de la UE, inspirant-se en les seves indicacions, el 
PEIT aposta pel ferrocarril com a eix central de la seva aposta infraestructural, en base als 
seus objectius. L’important aposta pel ferrocarril es basa en criteris econòmics, territorials i 
mediambientals. 

El PEIT comença fent una diagnosi de l’estat de les principals infraestructures de transport en 
el moment de la redacció del pla (2005). Espanya contava amb una xarxa ferroviària en servei 
d’uns 15.000 quilòmetres de longitud dels que 1.000 quilòmetres corresponen a línies d’altes 
prestacions amb ample de via UIC. (veure figura E.3). 

S’entén per “altes prestacions” com les vies que poden acollir l’alta velocitat, amb doble via 
electrificada, senyalització ERTMS (European Railway Traffic Management System) i ample de 
via internacional (UIC). 

Per "Altas prestaciones" s’entén alta velocitat, doble via electrificada i senyalització pertinent.  

Entre els punts característics de la xarxa ferroviària en el moment de la seva redacció el pla 
destaca les notables diferències de nivells de dotació, en termes de qualitat i seguretat entre 
les línies de la xarxa; també es menciona l’existència de trams i línies amb tràfics dèbils, les 
dificultats d’integració de la xarxa en el marc internacional i l’existència de tensions (amb 
aspectes d’oportunitats) entre el desenvolupament urbà i les xarxes ferroviàries.  

El PEIT gaudeix d’un pressupost aproximat de 248.892 M�. Les inversions més importants és 
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destinen al sector del ferrocarril amb prop del 50% (incloent actuacions urbanes), i és per tant 
la gran aposta de l’Administració Central en política d’infraestructures, seguida per les 
inversions en la carretera en ún 25,2% dels recursos totals.  

El PEIT estableix una sèrie de mesures a dur a terme per tal de poder complir els objectius 
marcats a l’horitzó del 2020.  

Aquests objectius principals són els següents:  

- Establiment de nous corredors d’altes prestacions que arribin a totes les comunitats 
autònomes. 

- El manteniment i l’increment progressiu de la interoperativilitat de la xarxa convencional. 

- Eliminació i millora en els passos a nivell. 

- La integració ambiental del ferrocarril. 

- Suport i ajut als nous operadors ferroviaris, fruit de la liberalització dels sector. 

 

.  
Figura E.3: Diagnosi de la xarxa de ferrocarrils Espanyola feta a la redacció del PEIT 2005-

2020. 
Font: PEIT 2005-2020, Ministeri de Foment. 

Amb aquestes mesures previstes al PEIT es pretén arribar a un escenari en el panorama del 
ferrocarril a Espanya que s’il·lustra a la figura E.4. 

Seguint les directives generals que pretenen donar una visió unitària de les infraestructures 
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(intermodal); una gestió integrada dels sistemes des de criteris de seguretat, qualitat i 
eficiència; un marc normatiu i de cooperació amb les altres administracions, institucions i 
agents socials; un repàs a la financiació i tarificació dels sistemes; un equilibri del territori i una 
millora de la seva accessibilitat; la mobilitat urbana i la millora del sistema de mercaderies i la 
seva inserció internacional.  

Sectorialment, en el cas del ferrocarril, és pretén seguir les següents directives i actuacions: 

- Consolidació d’un nou model ferroviari inspirat en la reforma ferroviària de la Unió 
Europea. 

- Promoció del desenvolupament d’una funció central per part del ferrocarril en el sistema 
intermodal de transport de viatgers i mercaderies.  

- El ferrocarril juntament amb el transport públic per carretera ha de donar accés al 
conjunt del territori mitjançant serveis regionals de transport adaptats a les 
característiques de cada àrea en coordinació amb les prioritats i assignacions dels 
recursos de les administracions territorials competents. 

- Establiment d’una xarxa d’altes prestacions d’acord amb la Directiva Comunitària que 
ho especifica 96/48/CE sobre la interoperatibilitat del ferroviari europeu d’alta velocitat, 
transposada a la normativa nacional pel RD 1191/2000. 

- Fixació d’un objectiu de reducció del temps total de viatge per totes les relacions 
interurbanes. Aquest objectiu s’assolirà per fases, en funció del desenvolupament 
previst de la xarxa i s’utilitzarà material d’ample variable, combinat amb la potenciació 
de les correspondències adequades entre serveis ferroviaris d’altra velocitat, serveis 
regionals i autobús. Aquesta coordinació busca com a objectiu l’estalvi de induït per les 
inversions en noves infraestructures. A més a més es busca una posició competitiva 
amb respecte el transport aeri en les relacions que utilitzin els itineraris troncals d’alta 
velocitat per distàncies menors a 700 km. En les altres relacions la referència per la 
millora de temps de viatge serà el transport en vehicle privat en distàncies de més de 
300 km.  

- Estratègia per l’augment de la participació del transport ferroviari en el transport de 
càrrega a mitja i llarga distància mitjançant la millora dels estàndards de qualitat de 
l’oferta ferroviària. Per això es fomentarà la presencia del ferrocarril en noves àrees de 
transport de mercaderies, facilitat l’accés de nous operadors ferroviaris i afavorint la 
cooperació entre operadors ferroviaris i altres mitjans de transport nacionals i 
estrangers amb participació activa dels clients del sector industrial i de serveis. Des del 
Ministeri i els seus respectius departaments es donarà suport a les activitats de les 
operadores ferroviàries per millorar la seva inserció en les cadenes logístiques 
multimodals.  
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- Definició d’una xarxa de transport ferroviari de mercaderies que satisfaci els resquitis de 
la directiva Europea 2001/16/CE de la interoperatibilitat del sistema ferroviari 
convencional, incloent les infraestructures lineals i instal·lacions, que subministri 
capacitat suficient en els corredors més importants. Segregant en la mesura de lo 
possible dels serveis de rodalies en les grans àrees metropolitanes i amb bona 
accessibilitat als nodes, plataformes logístiques i la xarxa ferroviària Europea. En el 
marc del pla intermodal de mercaderies es pretén establir una xarxa de nodes logístics 
ferroviaris per promoure la intermodalitat amb el transport marítim i per carretera.  

- Definició d’una estratègia precisa de canvi d’ample de via de la xarxa convencional 
coherent amb el desenvolupament de la xarxa ferroviària amb l’objectiu d’assegurar la 
interoperatibilitat amb la xarxa Europea.  

- Manteniment dels alts estàndards de seguretat del transport ferroviari al llarg del procés 
de migració cap a un sistema Europeu amb la definició d’un sistema nacional de 
seguretat, en el marc de l’agència Europea de seguretat.  

- Atenció prioritària del manteniment del xarxa ferroviària amb la millora de la seva gestió 
mitjançant la dotació dels recursos necessaris estimats amb criteris de seguretat i 
eficàcia; així com també la implementació d’un sistema actualitzat de manteniment 
integral i preventiu.  

- Assegurar nivells adequats de seguretat de la xarxa mitjançant una adequada 
conservació i modernització i assegurar el seu manteniment en el temps. A curt plaç 
per corregir l’actual descapitalització de la xarxa convencional es pretén posar en 
funcionament diversos plans d’actuació prioritària en matèria de conservació, i referent 
als passos de nivell un programa de supressió o millora.  

- Definició de les grans actuacions al medi urbà per millorar la inserció del ferrocarril al 
seu entorn. Aquestes actuacions acompanyaran a les grans inversions en la xarxa 
ferroviària, conservant la centralitat de les estacions, assegurant la continuïtat del 
sistema de transport públic de passatgers i separant funcionalment els tràfics de 
mercaderies. Amb aquest objectiu es pretenen establir accessos al ferrocarril des 
d’altres transports públics. 

- Es completaran les xarxes de rodalies de les grans àrees metropolitanes i grans ciutats 
prestant atenció prioritaria a la modernització del material mòbil.  

- S’avançarà progressivament a la modernització del material mòbil i a l’especialització 
funcional de les xarxes destinades a trànsits de rodalies i de mercaderies en les grans 
àrees metropolitanes. En el camp de la gestió es vol promoure la participació en les 
administracions competents: Comunitats Autònomes i Autoritats de Transport 
interessades.  
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- Definicions de nous marcs per al desenvolupament dels serveis ferroviaris d’àmbit 
regional, basats en la concentració entre operadors i Comunitats Autònomes implicats i 
coordinació entre aquests serveis i els de llarga distància en quan a horaris i tarifes.  

- Establiment d’horitzons temporals intermitjos pel desenvolupament de la xarxa i dels 
esquemes de serveis, mitjançant la elaboració del plans sectorials ferroviaris cada vuit 
anys que assegurin la plena funcionalitat de les actuacions que s’emprenguin.  

- Per acabar, les línies tancades en desús seran objecte d’anàlisis per la posada en valor 
d’aquest patrimoni públic d’acord amb les seves potencialitats. 

Al marge dels objectius finals i de les directives a seguir per assolir aquests objectius, el PEIT 
també preveu revisions periòdiques generals dels plans establerts i elements de control per un 
correcte seguiment de les obres sectorials.  

En el cas del ferrocarril, el “Plan Sectorial de Transporte Ferroviario” coordinat per la Direcció 
General de Ferrocarrils i amb la col·laboració de l’ADIF, Renfe Operadora i la FEVE. 

Amb això es pretén evitar errors comesos en el passat com grans plans traçats per la Unió 
Europea que van sofrir grans demores i cancelacions en la seva posada en funcionament 
degut a la mancança d’elements de seguiment de la planificació inicial.  

 
Figura E.4: Xarxa de ferrocarrils Espanyols en l’horitzó de planificació del PEIT. L’any 2020. 

Font: PEIT 2005-2020, Ministeri de Foment. 

A la figura E.4 s’il·lustra la xarxa de ferrocarrils Espanyola prevista en l’horitzó de conclusió del 
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PEIT, l’any 2020. 

Actuacions Import  
(Milions d’Euros) % del Total 

Transport per ferrocarril, excepte 
actuacions urbanes 108.760 43,70 

Altes prestacions 83.450 33,53 
Manteniment i millora de la xarxa 

convencional 18.000 7,23 

Supressió i millora dels passos a nivell 3.560 1,43 
Material mòbil 3.750 1,51 

   
Transport urbà i metropolità 32.527 13,07 

Actuacions en carreteres 4.077 1,64 
Integració urbana del ferrocarril 2.400 0,96 

Rodalies ferroviàries, incloent-hi el 
material mòbil 10.050 4,04 

Suport al transport públic i 
intercanviadors 16.000 6,43 

Taula E.2: Estimació econòmica de les actuacions del PEIT en els sectors que afecten el mitjà 
de transport ferroviari, 2005-2020. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del PEIT 2002-2050. 

En la taula E.2 es mostren les principals actuacions del PEIT a nivell sectorial ferroviari, sense 
territorialitzar i els recursos que es preveu destinar-hi.  

En quan als mecanismes de finançament del PEIT, cal destacar els mecanismes que preveu el 
PEIT per mobilitzar tot el capital d’inversió previst en el propi pla. 

Dels 248.892 milions d’euros totals d’inversió contemplats en el pla, un 20% estan previstos 
que siguin aportats per la iniciativa privada, un 60% amb pressupost públic i el 20% restant que 
sigui autofinançament de les entitats públiques empresarials depenents del Ministeri de 
Foment (AENA, ADIF i Puertos del Estado).  

En quan als fons europeus, aquests han estat molt importants fins el 2006. A partir d’aquest 
any tendiran a disminuir dràsticament. 

A la taula E.3 es mostren les fonts de financiació desagregades sectorialment. 

En quan al finançament privat, depèn de la forma com es planifiquin les infraestructures i de la 
seva rendibilitat per a que aquestes tinguin prou capacitat a mitjà i llarg termini d’atraure el 
finançament privat.  

Per altra part, la tendència marcada per la Unió Europea i mencionada també en el PEIT és 
que siguin bàsicament els usuaris i no els contribuents els que en general acabin finançant les 
infraestructures.  

Tipus Font de financiació % TOTAL 
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 Pressupostària Extrapressupostària  
Carreteres 75,0% 25% 26,81% 
Ferrocarrils 81,4% 18% 48,00% 
Aeroports 2,2% 97,8% 6,50% 

Ports 9,7% 90,3% 9,72% 
Altres 

Actuacions 27,7% 72,3% 8,97% 

Total 59,5% 40,5% 100,00% 

Taula E.3: Fonts de fiancianció de les inversions del PEIT 2005 – 2020. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del PEIT 2002-2050. 

E.3. Les polítiques de transports Catalanes  

E.3.1. El Pla Director d’Infraestructures (PDI) 2001-2010 

Com ja s’ha comentat a la memòria al punt 6.3.1, l’ATM és l’organisme coordinador del 
transport públic col·lectiu a la RMB i a la vegada és el responsable de la planificació i 
programació d’infraestructures. Aquesta competència es tradueix en el Pla Director 
d’Infraestructures 2001-2010 (PDI).  

Tot i ser el PDI el document més important, l’ATM prepara altres documents que acompanyen 
el PDI en la consecució de l’objectiu final que és l’òptima gestió dels diferents Transports 
Públics Col·lectius (TPC) de la RMB. Aquests són el Pla de Serveis que busca l’òptima 
planificació i coordinació de serveis, el Pla d’Integració Tarifària amb l’objectiu de definir i 
coordinar les diferents tarifes i el Pla Metropolità de Mobilitat que s’encarrega de la gestió de la 
mobilitat.  

Les característiques bàsiques del PDI són les següents: 

- Pla d’infraestructures de transport públic que incideix majoritàriament en les 
infraestructures ferroviàries. Al tractar-se aquestes de ser de gran capacitat el PDI es 
centra a donar resposta a la mobilitat quotidiana d’elevat volum. 

- El PDI constitueix un pla integral. En ell es consideren tant la diagnosi dels problemes 
com les actuacions proposades en totes les xarxes ferroviaries existents a la RMB 
(Metro, FGC, Xarxa ferroviària estatal, línies d’alta velocitat i tramvia). A més a més de 
ser integral és integrador ja que potencia la integració física de diferents xarxes de TPC 
entre elles i amb altres transports no públics com el vehicle privat (Park & Ride) 
mitjançant la creació de nous intercanviadors i la revisió i millora dels existents. 

- El PDI per als anys 2001 – 2010 es complementa amb el Pla de Serveis. Aquest fixa les 
característiques de servei de TPC coordinant de forma més òptima possible tots els 
mitjans de transport segons els volums de demanda. 
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- A nivell territorial el PDI tracta globalment tota la RMB utilitzant els mateixos criteris de 
proposta de TPC pels fluxos de mobilitat. Tot i que enfrontant-se a una desigual 
densitat residencial i de localització d’activitats diverses, aquestes implicacions fan que 
existeixi una concentració de propostes del Pla en l’àmbit central de la RMB. 

- El PDI es concep com un pla flexible, desenvolupable en programes quinquennals que 
representin una base per als Convenis de Finançament a signar entre la Generalitat i 
l’Administració Central de l’Estat. Fent un seguiment d’aquests amb dos ritmes 
diferents: informes anuals que indiquin els graus de realització de les obres planificades 
i una revisió quinquennal del compliment del programa i que actualitzi els condicionants 
que hagin pogut canviar que puguin variar les obres previstes. 

En base a aquestes característiques els objectius finals generals del PDI són els següents: 

- Incrementar la participació del TPC en la mobilitat metropolitana. 

- Obtenir la màxima eficàcia econòmica i social dels recursos públics destinats al sistema 
de transport, mitjançant la planificació integrada del SMTPC (Sistema Metropolità del 
Transport Públic de Cataluya). 

Per assolir els objectius finals generals, el PDI marca uns punts estratègics de treball. Aquests 
punts, conjuntament, permetran assolir els objectius finals.  

Pel que respecta el primer punt, el PDI marca entre altres els següents punts estratègics: 

- Incrementar la cobertura espacial de la xarxa de transport públic: augmentar i estendre 
l’accessibilitat i facilitar l’accés de les persones a la xarxa. 

- Millorar l’accessibilitat interior de l’RMB i la seva connexió amb l’exterior. 

- Augmentar la freqüència del transport públic en les relacions i períodes de més 
demanda. 

- Gestionar la infraestructura d’utilització compartida de forma racional: donar prioritat a 
la velocitat comercial del transport públic. 

- Augmentar l’efecte xarxa de l’SMTPC: coordinar i facilitar l’intercanvi entre xarxes, 
despenalitzar el transbordament. 

- Assegurar la mobilitat de la població captiva del transport públic en condicions d’equitat 
social. 

- Millorar la qualitat i confort del viatge en transport públic. 
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- Fidelitzar els viatgers en la utilització del transport públic, a través d’un política tarifària 
que n’incentivi la freqüentació. 

En relació al segon punt, els punts estratègics que destaca el pla són: 

- Reduir els costos globals de desplaçament en transport públic dins de l’RMB i, en 
particular, dins de l’aglomeració central. 

- Potenciar l’ús intensiu de les infraestructures existents de TPC de gran capacitat. 

- Afavorir la utilització del mitjà de transport més eficient per a cada demanda. 

- Promoure la complementarietat i coordinació de serveis de transport públic, mitjançant 
la despenalització física i tarifària dels transbordaments. 

- Minimitzar els impactes del sistema de transport sobre el medi ambient. 

- Adequar les tarifes als àmbits espacials amb independència dels operadors. 

- Proposar fórmules de finançament que assegurin la regularitat de recursos i garantir, al 
mateix temps, una cobertura determinada a través dels ingressos per tarifes. 

- Assegurar l’equilibri econòmic dels operadors de transport públic. 

E.3.2. Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC) 2005-2026 

El PITC coexisteix amb altres plans i programes d’infraestrucutres que tenen els seus propis 
àmbits geogràfics i sectorials en funció del marc competencial propi de les institucions que els 
impulsen.  

El PITC abarca les infraestructures terrestres: xarxa viària, ferroviària i logística. Els altres 
plans sectorials són el Pla d’Infraestructures Aeronàutiques de Catalunya i el Pla de Ports de 
Catalunya. Tots aquests s’integren en el Pla d’Infraestructures de Catalunya.   

El PITC s’estableix amb coherència amb les directius del plantejament territorial vigent i amb 
una visió sostenible de la mobilitat.  

El PITC vol dotar la societat Catalana d’una nova planificació viària i ferroviaria. Aquesta s’ha 
de dur a terme en el marc d’una visió integrada de la política de mobilitat, coherent amb la 
planificació territorial (realitzada en altres plans com els Plans Territorials Generals de 
Catalunya) i amb les Directrius de mobilitat. 

Des de diferents associacions de reflexió que col·laboren amb l’elaboració dels PITC s’afirma 
que la planificació integrada de les infraestructures és indispensable per fer un bon ús dels 
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recursos públics, per evitar retards i sobrecostos en les inversions, i, en bona mesura, per 
facilitar la reducció dels impactes ambientals i la maximització dels beneficis socials i 
econòmics. 

L’objectiu del PITC, en línia amb els objectius marcats des de la Unió Europea i el PEIT és 
arribar a desenvolupar un sistema de transport organitzat com a xarxa integrada i multimodal, 
segur i sostenible, ambientalment responsable, universal i viable econòmicament. 

Un punt en comú amb tots els altres plans mencionats és l’aposta i potenciació del transport 
ferroviari. 

A més a més el PITC també té relació amb altres plans d’altres regions limítrofs. Es busca la 
potenciació i la vertebració del territori català com element integrador de regions com 
l’Euroregió Mediterrània. 

En aquest sentit, les xarxes proposades pel PITC asseguren l’accessibilitat a les grans 
plataformes logístiques, als aeroports i als ports de Catalunya, essent totalment prioritari la 
millora dels accessos i a les grans infraestructures de la RMB, és a dir, el Port i l’Aeroport de 
Barcelona.  

En quan a les propostes per la xarxa ferroviària feta al PITC, aquestes han tingut en 
consideració diversos plans homònims fets per altres administracions i entitats com són el 
PEIT, les propostes del Pla de Rodalies de Barcelona del Ministeri de Foment, tot i que la 
Generalitat, en el marc del nou Estatut assumirà la planificació i la gestió dels serveis regionals 
i de rodalies; i del PDI 2001-2010 elaborat per la ATM.  

Aquestes propostes es poden agrupar en els següents grans grups: 

- Noves línies d’alta velocitat. Actuacions destinades a construir noves línies amb una 
velocitat de disseny mínima pel transport de passatgers de 200 km/h. Aquestes línies 
poden ser exclusives per a passatgers o aptes per a trànsit mixt. 

- Noves línies convencionals. Actuacions de creació de noves línies convencionals en 
corredors on avui no existeix el ferrocarril o bé on s'amplia la capacitat del corredor amb 
dues noves vies. 

- Variants i millores de línies existents. Actuacions de modificació de traçat o de 
modernització i millores significatives de corredors actualment ja servits pel ferrocarril. 
El PITC no incorpora les actuacions de manteniment i conservació ordinàries o 
extraordinàries pròpies del servei de cada línia, i que evidentment s'han de portar a 
terme regularment. 

- Trens tramvia. Propostes de nova xarxa tramviària o d'adaptació de corredors 
ferroviaris existents de tal manera que en travessar la trama urbana del nucli funciona 
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com a tramvia i fora dels nuclis recupera la condició de tren convencional. 

- Actuacions incloses al Pla director d'infraestructures de la Regió Metropolitana (PDI). 
Actuacions que no són pròpiament objecte del PITC però que juguen un paper clau en 
l'assoliment d'alguns dels principals objectius del Pla, i que també es recolliran en el Pla 
territorial metropolità i el Pla de mobilitat de la RMB. 

- Altres actuacions. Actuacions que s'incorporen al PITC sense consignació 
pressupostària particularitzada, la programació definitiva de les quals es determinarà a 
partir d’un estudi de viabilitat previ. 

Les propostes concretes més destacables dels plans ferroviaris inclosos en el PITC són les 
construccions de dos noves línies ferroviàries que han de permetre una millor vertebració del 
territori català. Aquestes s’il·lustren a la figura E.5 i són la línia orbital i la nova línia transversal. 

- L’eix transversal (representada amb púrpura a la figura E.5) és una proposta de línia 
d’alta velocitat, destinada a trànsit mixt de passatgers i mercaderies. Ha d'unir les 
principals capitals de la Catalunya central, des de Lleida fins a Girona amb un ramal 
d’accés al cor de la RMB. L’estimació pressupostària és d’uns 6500 milions d’euros tot i 
que les fonts de finançament encara no s’han definit. 

- Línia orbital ferroviària Vilanova - Vilafranca - Martorell - Terrassa-Sabadell - Granollers 
- Mataró (representada en verd a la figura E.5). Línia convencional amb l'objectiu de 
donar un servei ferroviari que uneixi les ciutats de la segona corona metropolitana 
sense passar per la ciutat de Barcelona. L'estimació pressupostària d'aquesta actuació 
és de 1.226 M�. En aquest cas l’administració competent és l’Administració General de 
l’Estat.  



��	 
�62� � ������� 

 

 
Figura E.5: Principals nous eixos ferroviaris del PITC 2005-2026. 

Font: PITC 2005 – 2026. 

La inversió total del PITC prevista en infraestructures és d’uns 44.794 M� fins a l'any 2026. El 
ritme d’execució de les actuacions previstes en el PITC s’ajustarà a les disponibilitats 
pressupostàries i a les aportacions que realitzi l’Estat. Les inversions en ferrocarril i transport 
públic suposen 31.346 M�, en xarxa viària 12.815 M�, en actuacions logístiques 533 M� i en el 
desenvolupament de la xarxa bàsica ciclista 100 M� 

Pel que fa al fiançament de les propostes presents al PITC, aquest prové bàsicament de 
l’Administració Central (40%) i de la Generalitat (42%), deixant un 18% restant a “determinar”. 
En la memòria socioeconòmica del projecte s’especifica que idealment els ingressos tarifaris 
haurien de cobrir la inversió, tot i que això és bastant difícil en certes infraestructures. Per altra 
banda també s’apunta a la capacitat d’endeutament a curt plaç d’algunes empreses públiques 
catalanes com IFERCAT o TABASA sense que aquest consolidi com deute públic.  

En resum, es citen alguns mètodes a tenir en compte pel finançament dels plans traçats al 
PITC: certificacions via pressupostària, pagament diferit el darrer any o "mètode alemany", 
concessions de peatge a l’ombra i concessions de peatge directe (a pagar per l'usuari). 
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A la figura E.6, es presenta la distribució de la inversió total per mode, així com la implicació de 
les diferents administracions en el finançament d’aquestes inversions previstes en el PITC.  

 

Figura E.6: Inversió total prevista i repartiment de la inversió del PITC 2005-2026. 
Font: PITC 2005 – 2026. 
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F. Pressupost 

En aquest capítol es presenta un pressupost realístic dels costos de realització del projecte. 
Abans però es presenta un diagrama amb la planificació aproximada del projecte. 

F.1. Planificació 

La durada aproximada del projecte ha estat de 35 setmanes amb una càrrega de treball de 4 
hores diàries de mitjana que fan unes 28 hores de dedicació a la setmana. En nombre d’hores 
en conjunt dedicades al projecte han estat de 960 hores. 

Aquestes s’han distribuït en diferents activitats tal i com és mostra a la taula F.1 com són la 
documentació general, l’estudi mitjançant dades econòmiques de les dotacions 
d’infraestructures ferroviàries, l’estudi del cas espanyol i català de gestió i finançament 
ferroviari, l’aplicació de la documentació general recollida a la infraestructura de Rodalies Renfe 
o les entrevistes personals a diferents personalitats destacades en el camp de les 
infraestructures, l’economia i l’ensenyament universitari. No s’ha representat mitjançant un 
diagrama de Gantt les activitats ja que una gran majoria d’aquestes s’han produït de forma 
desordenada en el temps, no respectant la planificació inicial de les activitats. Això és deu a 
l’enorme dependència d’alguns punts tractats, al projecte a fonts externes com van ser tots els 
punts tractats a partir d’entrevistes personals.  

Codi Activitat Durada 
(hores) 

A Documentació general 180 
B Entrevistes a diferents personalitats 30 

C Estudi del cas espanyol i català de gestió i 
finançament ferroviari 60 

D Descripció de l’economia regional de catalana i de 
Barcelona 40 

E Diagnosi de les principals infraestructures 
ferroviàries de la província de Barcelona 40 

F Determinació dels efectes de les infraestructures de 
transport sobre l’activitat econòmica 80 

G Estudi mitjançant dades econòmiques de les 
dotacions d’infraestructures ferroviàries 190 

H 
Caracterització i comparació de la dotació 

d’infraestructures ferroviàries del sistema de 
Rodalies Renfe de Barcelona  100 

I Conclusions 20 
J Redacció de la memòria i annexos 220 
 TOTAL HORES DEDICADES 960 

Taula F.1: Principals activitats del projecte i durada d’aquestes. 
Font: Elaboració pròpia. 
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F.2. Pressupost 

Aquest apartat pretén mostrar l’estudi econòmic d’aquest projecte. En aquest estudi s’han 
contemplat dos tipus de costos: els relacionats amb els recursos humans i els recursos 
materials.  

F.2.1. Costos dels recursos humans 

Pel que fa als costos dels recursos humans, s’ha tingut amb compte dues figures, l’enginyer 
júnior que realitza el projecte i el director del projecte que l’orienta i l’ajuda en al realització del 
projecte.  

Els costos i sous que es presenten a continuació són orientatius i estan basats en una 
estimació a partir de la realitat.  

Pel que fa el sou del director de projecte, que té la funció de guiar i supervisar el treball dut a 
terme per l’enginyer júnior, es considera un sou d’enginyer sènior i s’estima en 70 �/h. Les 
hores que ha dedicat el director per dirigir i tutelar el projecte han estat d’unes 40 hores.  

Així dons, el cost del salari del director del projecte ha estat el següent: 

Cost director = Salari director · Hores = 70 �/h · 40 h = 2.800 �. 

En referència al salari de l’enginyer júnior que elabora i redacta el projecte, el cost del seu 
salari, estimant aquest en uns 20 �/h i suposant que ha invertit les hores totals presentades a 
l’apartat de planificació (J.1) del projecte (960 hores) és de: 

Cost enginyer júnior = Salari enginyer · Hores = 20 �/h · 960 h = 19.200 �. 

F.2.2. Costos dels recursos materials 

Pel que fa als recursos materials, s’han comptabilitzat recursos tan diversos com espais, 
recursos i consums propis de material d’oficina, ordenadors, impressores i altres elements 
utilitzats durant el projecte.  

Per tots els materials no solament és considera el cost bàsic del material sinó totes les altres 
despeses que poden anar associades com són les amortitzacions, manteniments, consums 
ordinaris i extraordinaris, etc. 

El cost de l’ordinador utilitzat s’estima en uns 1.200 euros amb una amortització a 4 anys i un 
interès del 12,5%. Per tant el cost anuals de l’ordinador serà de: 

Cost ordinador = 1200 � · 0.125 · [1.1254
 / (1.1254

 – 1)] � 399,25 �/any. 
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El manteniment de l’ordinador s’ha estimat en un 10% del cost inicial suposant a l’any uns 
120�. Tots els altres costos associats a l’ordenador com poden ser les reparacions i el consum 
energètic es consideren d’uns 100� anuals. 

L’ordinador emprat en la realització del projecte inclou un software que requereix un 
manteniment. Per realitzar aquesta tasca es considera la feina d’un tècnic informàtic. Es 
suposa que el seu sou és d’uns 19.000 �/any treballant unes 1500 hores anuals. D’aquesta 
forma si dedica 1 hora setmanal al present projecte durant les 35 setmanes que ha durat el 
projecte, el cost que això representa és de 443,33 �/any. D’aquesta forma el cost anual del 
ordinador utilitzat en el projecte és de: 

Cost anual = 399,25 �/any + 120�/any + 100 �/any + 443,33 �/any = 1.062.58 �/any. 

Suposant que l’ordinador treballa 8 hores diàries durant 320 dies a l’any s’obté que l’ordinador 
treballa 2560 h/any. D’aquesta forma es pot calcular el cost d’una hora de treball d’ordenador 
que és de: 

Cost d’una hora = 1.062.58 �/any / 2560 h/any = 0,42 �/h. 

D’aquesta forma si s’ha utilitzat l’ordinador unes 800 hores, el cost associat que comporta és 
de 336�.  

Per comptabilitzar el cost total del recursos materials s’han de considerar també el material 
d’oficina utilitzat per dur a terme el projecte així com el material bibliogràfic i de drets d’autor 
que s’han abonat per consultar alguna bibliografia. Aquest cost es considera d’ 
aproximadament uns 400�. Quantitat que augmenta degut a la importància d’alguns drets 
d’autor que s’han abonat per consultar alguns treballs bibliogràfics. 

F.2.3. Costos totals 

A la següent taula es presenten els costos totals del projecte de final de carrera detallats (veure 
taula F.2.) 

 Cost unitari (�/h) Dedicació (h) Cost (�) 
Recursos humans    

Director projecte 70 40 2.800 
Enginyer júnior 20 960 19.200 

Total R. humans   22.000 
Recursos materials    

Ordinador 0,42 800 336 
Material divers   400 
Total materials   736 

TOTAL   22.736 

Taula F.2: Resum dels costos associats a la realització del projecte. 
Font: Elaboració pròpia. 
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Considerant com a hipòtesi que aquest projecte es pot assimilar a un document d’assistència 
tècnica que poden contractar alguna de les Administracions competents per fer un diagnosi 
actual de la situació dotacional d’infraestructures públiques ferroviàries i la seva trajectòria 
d’acumulació els darrers anys. Així com també la situació dotacional d’infraestructures 
ferroviàries del sistema de rodalies Renfe de Barcelona i la comparació amb un altre molt 
similar, el de Madrid.  

El cost total d’aquest projecte de finals de carrera és de 22.736 �. Afegint el 16% d’IVA ens 
queda un cost total amb IVA de 26.373,76 �. 
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G. Entrevistes personals 

En aquest treball a més a més de la recerca bibliogràfica per extreure informació, s’han 
realitzat una sèrie d’entrevistes personals a destacades personalitats relacionades amb el mon 
de les infraestructures que han permés a l’autor disposar d’informació rigurosa de primera mà 
en temes de gran importancia com és l’estat del sistema de Rodalies Renfe de Barcelona. 

A més a més com alumne del curs de Postgrau impartit a la fundació UPC de Gestió Avançada 
d’Infraestructures, l’alumne ha pogut asistir a classes Magistrals impartides també per 
rellevants personalitats del món de les infraestructures espanyoles i catalanes. 

L’assistència a aquestes classes magistrals també ha possibilitat a l’alumne de tenir contacte i 
preguntar dubtes sovint via electrònica. Fins i tot en alguns d’aquests casos, la persona 
preguntada ha adreçat l’alumne a altres personnalitats per poder aprofundir amb el tema en 
qüestió. 

Les entrevistes que cal destacar per la durada i els temes tractats són les següents: (Totes 
elles van anar degudament preparades amb un guió de temes que es volien tractar). 

- Jesús Pozo Delgado, Renfe, Direcció General de Serveis de Rodalies – Mitra Distància, 
Cap de Gabinet de Control de Gestió i Comercial: La reunió és va centrar en la gestió i 
finançament de la Renfe Operadora, en les relacions que manté el grup de Rodalies i 
Mitja distància amb els altres grups. També es va tractar el tema de la gestió i 
finançament de la unitat de negoci de Rodalies i Mitja distància de Barcelona. Així com 
les relacions de la Renfe Operadora i les seves diferents unitats de negoci amb l’ADIF, 
l’ATM, l’Administració Central, l’ATM i la Generalitat de Catalunya. Al final de la 
conversa també es van tractar els plans de futur de la unitat de negoci de Renfe 
Operadora. 

- -Xavier Roselló, ATM, Assistant Technical Director: En l’entrevista es van intentar 
tractar els maeixos temes que els abordats en l’entrevista mantinguda amb el Sr. 
J.Pozo però aquesta vegada abordant un altre cas completament diferents de gestió i 
finançament: l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). En l’entrevista l’alumne va 
intentar recalar en totes aquelles questions que tractaven la relació entre l’ATM i Renfe 
Operadora.  

- César Molinas, soci fundador de la consultora Multa Paucis. Els contactes amb el 
senyor C.Molinas van permetre a l’estudiant aprofundir en l’impacte que tenen les 
inversions de l’Administració Central sobre la comptabilitat nacional. El Sr. Molinas va 
posar en contacte l’estudiant amb el Sr. Juan Varela, subdirector general de la Direcció 
General de Pressupostos del Ministeri d’Economía i Hisenda que va explicar amb detall 
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com es realitzen les inversions dels diferents ents públics i les relacions que tenen 
aquests ents públics amb l’Administració Central. 

- Samuel Carpintero, Enginyer de Camins, Canals i Ponts. Doctor en Ciències 
Econòmiques. El Sr. Samuel Carpintero ha realitzat diversos estudis relacionats amb 
múltiples típus de stock de capital físic. Aquest ha respost amb total desinterès a les 
múltiples qüestions que l’estudiant li ha formulat via electrònica i per telèfon.  

- Antonio M. López Corral, Catedràtic de la Universitat Politècnica de Madrid: L’entrevista 
va tractar temes de gestió d’infraestructures sobretot amb el model concessional. 

Agriar també a altres persones que puntualment hagin pogut contestar algun dubte puntual 
referent al projecte.  


