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RESUM 

Les infraestructures d’un país resulten un element clau per al seu desenvolupament. En concret, la 
xarxa viària esdevé un important instrument territorial per afavorir la dinàmica econòmica i el 
creixement demogràfic de les diferents regions que el conformen.  

És per això que la seva planificació resulta fonamental per tal d’aconseguir que els diferents nivells de 
la xarxa viària adquireixin una correcta interrelació amb el territori al qual han de servir i que 
promoguin eficaçment l’equilibri territorial entre les seves regions. 

Aquesta tesina desenvolupa, especialment, tres aspectes. En primer lloc l’estudi de l’evolució dels 
criteris emprats en la planificació viària catalana del segle XX, a partir de l’estudi de la metodologia 
utilitzada en el Pla de Camins de la Generalitat de 1935. En segon lloc, l’anàlisi de la xarxa que se’n 
deriva de dita planificació, fent ús de la teoria fractal. I, finalment, avalua la seva efectivitat quant al 
repartiment equilibrat de la població i la riquesa al país.  

El Pla de Camins de la Generalitat de 1935, tot i restar parcialment oblidat durant molts anys, 
constitueix un moment únic en la història de la planificació viària catalana, i també Espanyola, degut 
a la innovadora metodologia utilitzada en la seva elaboració, i es per això que, des d’aquesta tesina, 
volem promoure el seu coneixement i divulgació.  

El Pla de 1935 ens va deixar com a llegat més important, i durador, l’establiment de la jerarquia viària 
actual, en la qual les carreteres passen a dividir-se en tres nivells de xarxa segons la seva 
funcionalitat: general, comarcal i local. Les aportacions d’aquell Pla van trencar amb els criteris 
tècnics seguits fins aquell moment per l’Estat -que es van mostrar inefectius en moltes ocasions- i els 
van substituir per criteris més racionals, que doten de sentit i finalitat global a la xarxa de carreteres.  

Ferm defensor de  l’ideari consolidat durant l’època de la Mancomunitat catalana, el Pla de Camins 
de 1935 es desenvolupa sota dos postulats: la recerca de l’equilibri territorial, amb especial 
preocupació per a comunicar els pobles catalans que encara restaven aïllats, i l’aprofitament íntegre 
de les potencialitats econòmiques del país. 

El Pla no només va ser hereu d’aquestes idees, si no que les va dur a terme aplicant una innovadora 
metodologia de planificació de carreteres. Això va ser possible gràcies a l’establiment d’uns 
coeficients (el de prioritat i el d’enrariment) que definien les necessitats del territori sota criteris 
totalment objectius i permetien un repartiment equilibrat de les vies. Aquest aspecte es tractarà en 
detall en el cos central d’aquest treball.  

Així doncs, amb el Pla de Camins de 1935 s’obre un nou escenari en la planificació de la xarxa viària. 
Un escenari marcat per la racionalitat i la utilització d’indicadors que permeten definir numèricament 
la dotació infraestructural del territori i amb els quals, és possible comparar de forma objectiva les 
diferents regions que l’integren i calcular el dèficits existents. 
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ABSTRACT 

A country’s infrastructure is a crucial element regarding its development. Especially the road network 
is an important tool to improve the economic dynamics and the demographic growth of the different 
regions.  

Therefore, the infrastructure’s correct planning is of major importance to achieve a correct 
interrelation between the different levels of the road network and its regions. In addition, a precise 
planning is important to support the balance between the different territories.  

The aims of this thesis are: to assess the evolution of the criteria taken during the road network 
planning in Catalonia in the 20th century through the methodological analysis of the catalan 
government’s road plan made in 1935; the analysis of the network of its planning by using the fractal 
theory and finally, the assessment of its effectiveness regarding demographic balance and country’s 
enrichment.  

The catalan government’s road plan made in 1935, although it was almost forgotten, establishes a 
unique moment in the history of the Catalan and Spanish road network. Therefore, this thesis aims at 
promoting its knowledge and disclosure given by the respective plan.  

The plan left us with an important legacy that establishes different kinds of roads, which are divided 
in three categories (general/national, regional o local road). Thus, the technical criteria of the Spanish 
government were not followed but substituted for new and more rational criteria, which give sense 
to the construction of the road network.  

There were two main assumptions during the plan’s creation: researching the balance of the territory 
- taking special attention to communicating the isolated small towns- and the whole benefit of the 
economic potential of the country.  

Considering this, the plan was not only the heritage of these ideas but also the result of a new and 
advanced planning method. This modern method includes coefficients used to calculate the needs of 
the territory which enable an objective and balanced result.  

With the plan of 1935 a new way of road network planning opened. It was based on the rationality 
and the benefit of mathematical calculating of the territory’s infrastructure providing important 
information of the deficiencies present in the country. 
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CAPÍTOL 1: Introducció 
 

Les infraestructures resulten un element clau per al desenvolupament dels països, 
l’afavoriment de la seva dinàmica econòmica i el seu creixement demogràfic. És per això que la 
seva planificació esdevé fonamental per tal d’aconseguir que aquestes adquireixin una 
correcta interrelació amb el territori al qual han de servi, promoguin eficaçment l’equilibri 
territorial entre les diferents regions i garanteixin un efecte positiu a nivell social, econòmic i 
ambiental. 

Aquesta tesina desenvolupa, especialment, tres aspectes. En primer lloc l’estudi de l’evolució 
dels criteris emprats en la planificació viària catalana del segle XX, a partir de l’estudi de la 
metodologia utilitzada en el Pla de Camins de la Generalitat de 1935. En segon lloc, l’anàlisi de 
la xarxa que se’n deriva de dita planificació, fent ús de la teoria fractal. I, finalment, avalua la 
seva efectivitat quant al repartiment equilibrat de la població i la riquesa al país.  

El nostre estudi es fonamenta en una fase inicial centrada en la recerca històrica de la 
documentació de la qual parteix tota la feina realitzada. Aquesta documentació, no es altra 
que la documentació original quant als plans de carreteres catalans del primer terç del segle 
XX, i molt especialment els documents del Pla de Camins de 1935 consultats a l’Arxiu Nacional 
de Catalunya i a l’arxiu del fons històric de la Fundació Endesa.  A més, la informació ha sigut 
completada i contrastada amb la revisió i compressió de la bibliografia existent en aquest 
tema. 

Per a la mapificació i quantificació de la infraestructura viària s’ha optat per utilitzar Sistemes 
d’Informació Geogràfica (SIG) que permeten representar gràficament elements alhora que 
se’ls dona una localització geogràfica i se’ls adjunta una base de dades amb la informació 
desitjada. Es tracta d’una eina molt potent que va més enllà de la simple mapificació i que 
permet el tractament, l’anàlisi i visualització de les dades amb que s’està treballant de manera 
senzilla i funcional. Entenem que treballar amb aquest tipus de sistemes d’informació ha 
aportat solidesa i profunditat a la feina desenvolupada en aquesta tesina, i ha permès extreure 
una anàlisi detallada i d’alta precisió quant als resultats obtinguts.  

El Pla de Camins del 1935 ’incloïa dins de la secció de camins del Pla d’Obres Públiques de la 
Generalitat de 1935. Aquest es constitueix com un pla únic en la història de Catalunya, i també 
d’Espanya, al abordar per primera vegada la planificació de les infraestructures de manera 
global i integrada. El Pla trenca amb la tendència imperant seguida en matèria d’obra pública 
durant el segle XIX i el primer terç del XX, al fugir de les arbitrarietat i la desorganització de les 
inversions, establint una innovadora metodologia que partia del profund coneixement de les 
veritables necessitats del territori i que permetia una planificació objectiva, rigorosa i orgànica 
de totes les branques de l’enginyeria civil. 

Ferm defensor de  l’ideari consolidat durant l’època de la Mancomunitat, el Pla de Camins de 
1935 es va desenvolupar sota dos postulats que van regir en tot moment la seva elaboració:  la 
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recerca de l’equilibri territorial, amb especial preocupació per a comunicar els pobles catalans 
que encara restaven aïllats,  i l’aprofitament íntegre de les potencialitats econòmiques del 
país. 

El Pla no només va ser hereu d’aquestes idees, si no que les va dur a terme aplicant una 
innovadora metodologia de planificació de carreteres. Això va ser possible gràcies a 
l’establiment d’uns coeficients (el de prioritat i el d’enrariment) que definien les necessitats del 
territori sota criteris totalment objectius i permetien un repartiment equilibrat de les vies. 
Aquest aspecte es tractarà en detall en el cos central d’aquest treball.  

Així doncs, amb el Pla de Camins de 1935 s’obre un nou escenari en la planificació de la xarxa 
viària. Un escenari marcat per la racionalitat i la utilització d’indicadors que permeten definir 
numèricament la dotació infraestructural del territori i  amb els quals és possible comparar de 
forma objectiva les diferents regions que l’integren i calcular el dèficits existents. 

Actualment, existeix una àmplia varietat d’indicadors que ens permeten analitzar des de una 
visió global e imparcial la dotació viària en un territori. Destaca la constant que esdevé la 
dualitat territori-població en la seva definició, com ja ho feia en els coeficients del pla. És per 
això que, ens ha semblat interessant la relació existent entre ambdós moments de la història 
de la planificació viària del país i s’aprofitarà aquest marc que ens brida l’estudi de la 
metodologia del Pla de Camins de 1935 per introduir la teoria fractal de les xarxes de 
transport. En concret, s’utilitzaran l’índex fractal i l’índex LPS com a eines d’anàlisi de l’evolució 
de la dotació infraestructural de les diferents regions catalanes durant el segle XX.  

Per últim, no voldríem acabar la introducció del tesina sense comentar que en el 
desenvolupament del procés de treball ha tingut una importància cabdal la voluntat per part 
de la Fundació Endesa de divulgar la documentació original del Pla General d’Obres Públiques 
de la Generalitat de 1935 que conserven en el seu arxiu històric. La present tesina s’ha 
elaborat sota la seva subvenció dins el marc de les beques proporcionades per la càtedra 
Victoriano Muñoz Oms de col·laboració UPC-FECSA-ENDESA. 
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CAPÍTOL 2: Objectius 
 

Els objectius principals que s’han volgut aconseguir amb l’elaboració de la present tesina són: 

• Donar a conèixer el Pla d’Obres Públiques de la Generalitat de 1935, un pla de 
característiques úniques en la planificació de les obres públiques catalanes i que va 
quedar parcialment oblidat durant molts anys al quedar aturada la seva elaboració en 
esclatar la guerra civil espanyola.  
En concret, el nostre treball es centrarà en l’anàlisi de la planificació viària realitzada 
en la secció de Camins, el Pla de Camins de 1935. 

• Avaluar  la correspondència entre planificació i construcció dels Plans de carreteres i 
camins veïnals precedents al Pla de Camins de la Generalitat de 1935. 

• Analitzar l’estat de la xarxa viària catalana construïda l’any 1935 conseqüent del 
procés de planificació seguit fins el moment.  
Es tracta del punt d’inici del que va partir la feina realitzada per Victoriano Muñoz Oms 
i els seu equip en relació amb el Pla de Camins de 1935 i resulta crucial la seva acurada 
definició per tal de poder realitzar un posterior anàlisi comparatiu entre la xarxa viària 
existent al 1935, la que n’hagués derivat de l’execució del pla i la situació l’any 2010 de 
la que finalment es va construir. 

• Avaluar l’evolució dels criteris emprats en la planificació de la xarxa viària catalana a 
partir de l’estudi de la metodologia seguida al Pla de Camins de 1935. 

• Avaluar la influència del territori en la planificació de la xarxa viària a partir de 
l’anàlisi de les al·legacions al Pla de Camins de 1935. 
L’accés a les al·legacions originals rebudes durant el període d’informació pública del 
pla permetia la interessant oportunitat d’estudiar com les peticions demanades per 
part de la ciutadania trobaven resposta al pla i com aquest es modificava per dóna’ls-hi 
cabuda sense relaxar els ferms postulats que el regien.  

• Analitzar l’evolució dels tres nivells de la xarxa viària catalana (general, comarcal i 
local) a partir de l’aplicació de la teoria fractal.  
El llegat més important que deixa el pla es sens dubte l’establiment de la jerarquia 
viària actual. Per aquest motiu des d’aquesta tesina hem volgut analitzar com els tres 
nivells de xarxa han anat evolucionant al llarg del segle XX i si les característiques 
funcionals que els atorgava el pla s’han mantingut. 
Per fer-ho ens em servit de la teoria fractal de les xarxes de transports  i els indicadors 
que se’n deriven d’ella. 

• Avaluació de la predominança de la distribució en funció del territori o segons 
població en la planificació de la xarxa viària catalana a partir de l’aplicació de la teoria 
fractal. 

• Avaluació de l’efectivitat de la xarxa viària quant a repartiment equitatiu de la 
riquesa i la població en els diferents territoris del país. 
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CAPÍTOL 3: Metodologia de treball 
 

La realització de la present tesina s’ha fonamentat en una metodologia de treball que podem 
dividir en quatre fases diferents: 

- La primera d’aquestes fases va ser la recerca històrica de tota la documentació de base 
de la qual parteix l’estudi, així com la revisió i compressió de la bibliografia existent. 
Es tracta d’una fase crucial per al desenvolupament de la feina realitzada, ja que la 
documentació trobada va determinar el grau d’aprofundiment en l’anàlisi del Pla 
d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 1935. 
Les fons documentals utilitzades s’han consultat a l’Arxiu Nacional de Catalunya i a 
l’arxiu del fons històric de la Fundació Endesa.  

- En una segona fase s’ha procedit a la selecció acurada de la informació més interessant 
extreta de les fons documentals consultades. Del seu tractament en sorgeix la creació 
d’una extensa base de dades i la mapificació de la infraestructura, ambdós elements 
integrats dins d’un mateix arxiu SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica).  
Per a l’anàlisi de la xarxa viària s’han diferenciat dos etapes. La primera integra totes 
les carreteres i camins veïnals construïts a Catalunya abans de la redacció del Pla de 
Camins de 1935.  I la segona està integrada per les actuacions en matèria de carreteres 
incloses al Pla de Camins de 1935, abans i desprès del període d’informació pública. Es 
tracta, doncs, d’element dels que es pretenia aconseguir un estudi diferenciat i per 
aquest motiu la base de dades de cadascun es composa de tipus d’informació diferent, 
tal i com es detallarà a continuació.  

- Un cop finalitzada l’elaboració de la mapificació i la base de dades de la 
infraestructura, juntament amb l’estudi previ de la bibliografia existent, s’ha procedit a 
analitzar l’evolució de la planificació de la xarxa viària catalana des de finals del segle 
XIX fins al Pla de Camins de 1935 i la correspondència entre planificació i construcció 
dels plans de carreteres precedents a aquest.  
D’aquesta fase de l’estudi en sorgeix el cos central de la seva memòria; els capítol 4, 6 i 
7.  

- Finalment, l’última fase de la feina realitzada s’ha centrat en l’avaluació de l’evolució 
quant a dotació infraestructural de les diferents regions del territori per als tres nivells 
de jerarquia viària (general, comarcal i local) durant el segle XX a partir del resultats 
obtinguts amb l’índex LPS. I també en l’avaluació de l’evolució de la seva distribució 
respecte la superfície i la població que serveixen gràcies a l’aplicació de la teoria fractal 
de les xarxes de transport.   
Els resultats i l’anàlisi d’aquesta part de la tesina es troben recollits als capítol 8.  

A continuació es detalla com s’ha desenvolupat la quantificació i mapificació de la 
infraestructura a través dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) i es fa una breu descripció 
de la teoria fractal de les xarxes de transport i dels indicadors d’oferta emprats. 
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1. Quantificació i mapificació de la infraestructura 
Per a la quantificació i mapificació de l’infraestructural s’ha optat per utilitzar Sistemes 
d’Informació Geogràfica (SIG) que permeten representar gràficament elements alhora que 
se’ls dona una localització geogràfica i se’ls adjunta una base de dades amb la informació 
desitjada. Es tracta d’una eina molt potent que va més enllà de la simple mapificació i que 
permet el tractament, l’anàlisi i visualització de les dades amb que s’està treballant de manera 
senzilla i funcional. Així doncs, treballar amb aquest tipus de sistemes d’informació aporta un 
grau de solidesa i profunditat a la feina desenvolupada en aquest projecte i ha permet 
extreure’n una anàlisi detallat de la metodologia seguida en la redacció del Pla d’Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya de 1935, més concretament del seu Pla de Camins, a 
partir de la representació de gairebé 3.500 elements diferents (entre límits administratius, 
carreteres i poblacions) i la creació d’una extensa base de dades d’informació de més de 
30.800 dades.  

1.1. Treball amb SIG 
S’ha utilitzat per a l’elaboració de la cartografia el software d’ESRI (llicència d’estudiant UPC) 
amb els programes ArcMap v10 per a l’elaboració dels plànols i ArcCatalog v10 per a la 
modificació de les taules d’informació adjuntes.  

Treballar amb un SIG permet capturar, emmagatzemar, manipular i analitzar informació 
geogràficament referenciada. D’aquesta manera, es treballa amb dades vectorials (punts, línies 
i polígons) als quals se’ls associa una localització geogràfica i certs atributs d’informació 
organitzada en taules i aquestes en bases de dades.  

Els beneficis que aporta el SIG amb la possibilitat de treballar amb dades geogràfiques, és la de 
crear plànols que siguin alguna cosa més que una simple representació gràfica de vectors, en 
aquest cas, de carreteres. En aquest treball doncs, els plànols són una representació gràfica 
d’una informació geogràfica incorporada i gestionada des d’una base de dades annexa.  

Per a l’elaboració de la informació geogràfica en que es fonamentarà la present tesina es va 
procedir de la següent manera. En un primer moment, es van descarregat una sèrie de capes 
geogràfiques extretes de diferents entitats oficials  (bàsicament de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya) que van 
servir de base cartogràfica per a la elaboració de les noves capes creades i que contenen la 
informació elaborada específicament per a aquest treball. 

Les capes que es fan servir de base, han estat descarregades des de diferents entitats, en 
format shapefile (format apte per al programari ESRI), a través de plataformes de dades 
obertes públiques i gratuïtes.  

Les capes creades són capes que contenen informació sobre els límits administratius, les 
entitats d’organització territorial i les carreteres ja construïdes l’any 1935, així com les 
carreteres previstes al Pla d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 1935. Es 
fonamenten en informació extreta de la documentació original del Pla de Camins de 1935 que 
es troba actualment a l’Arxiu Nacional de Catalunya i a la Fundació d’Endesa. 
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1.2. Base cartogràfica sobre la que s’elaboren les noves capes 
Per a la creació de les noves capes amb la seva corresponent base de dades adjunta es va 
partir de la informació cartogràfica proporcionada per les capes descarregades de diferents 
entitats oficials. Al tractar-se d’un estudi d’ àmbit força extens, tota Catalunya, es va establir 
l’escala 1:25.000 com a la adequada per al nivell de detall necessari.  

Al Quadre 1 es detallen les capes utilitzades així com el seu origen i el moment de la 
descàrrega. El sistema de representació emprat és ETRS89.  

BASE CARTOGRÀFICA. ESCALA 1:25.000  
Temàtica Descripció Origen Descàrrega 
Límits 
administratius 

Límits municipals, 
comarcals i provincials 

Base municipal de Catalunya 1:25.000 
Institut Cartogràfic de Catalunya 

Maig 2014 

Poblament 
Extensió urbana de 
Catalunya 

Base topogràfica de Catalunya 1:25.000 
Institut Cartogràfic de Catalunya 

Maig 2014 

Carreteres 
Xarxa bàsica, xarxa 
comarcal i xarxa local de 
carreteres de Catalunya 

Cedit per la Direcció General de Carreteres.  
Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya 

Maig 2014 

Vies de 
Comunicació 

Conjunt de vies de 
comunicació de 
Catalunya 

Base topogràfica de Catalunya 1:25.000 
Institut Cartogràfic de Catalunya 

Maig 2014 

 

 

1.3. Base de dades creada 
Per a la realització de la tesina s’han creat diferents capes, les quals poden classificar-se en tres 
grups segons la naturalesa dels elements que l’integren. 

• Capes de límits administratius: Grup format per les capes “Partits Judicials” i “Províncies”. 
Està representat amb capes de polígons i identifica el límits administratius dels partits 
judicials i les províncies l’any 1935.  
 

• Capes d’organització territorial: Grup format per les capes “Capitals de província”, 
“Capitals de partit judicials”, “Municipis” i “Poblament”. Està representat amb punts i 
identifica cadascuna de les diferents entitats d’organització territorial que conformaven 
Catalunya l’any 1935. 

 
• Capes de xarxa viària:  Grup format per les capes “Carreteres ja construïdes incloses al 

Pla”, “Carreteres a construir segons el Pla”, “Inclusions al Pla a partir de les al·legacions”. 
Està representat amb línies i identifica la xarxa viària catalana existent abans del pla de 
1935 i la que n’hagués resultat un cop executat aquest i incloent-hi les modificacions 
introduïdes per el procés d’informació pública.   
 

Quadre 1: Resum de les capes utilitzades amb SIG (Font: Elaboració pròpia). 
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A continuació es detallarà cadascuna d’aquestes capes i s’especificarà l’origen vectorial i els 
camps creats per a poder extreure’n el posterior anàlisi del Pla de Camins de 1935. 

 

1.4. Capes de polígons del SIG: Límits administratius 

1.4.1. Origen dels elements base de les capes  
L’escala territorial d’estudi i comparació utilitzada en tot moment pel Pla d’Obres Públiques de 
1935 és el partit judicial. Per aquest motiu, l’elaboració de la capa “Partits Judicials” resultava 
fonamental per a la realització de la tesina i el posterior anàlisis territorial del pla.  

Com ja s’ha comentat anteriorment, el sistema SIG treballa amb dades vectorials i per tant la 
informació de cadascun dels elements es divideix en dos vessants. Per una banda es troba la 
informació gràfica, és a dir, la localització geogràfica de l’element i les seves característiques 
gràfiques; i per altra banda, es troben els atributs organitzats en taules i bases de dades. 
D’acord amb aquesta diferenciació del tipus d’informació que disposa cada element es va 
procedir a l’elaboració de cadascuna de les capes que conformen el projecte. 

La representació gràfica dels partits judicials l’any 1935 es va basar en dues fonts d’informació 
diferents. La informació proporcionada pels límits administratius de les comarques obtinguda 
de l’ICC va servir de base cartogràfica sobre la qual es van modificar les comarques en partits 
judicials a partir dels mapes originals del pla. Cal esmentar que els mapes elaborats per l’equip 
redactor del pla són mapes, tal i com s’explicarà en capítols posteriors, fets a mà i que partien 
de la informació disponible llavors. Tot i la rigorositat de la feina feta l’any 1935, és pot afirmar 
que en comparació amb les tècniques de representació geogràfica actuals es tracta de mapes 
representatius on el nivell de precisió resta lluny de l’exactitud. Aquesta manca de precisió és 
extrapolable doncs a la representació gràfica dels partits judicials realitzada en aquesta tesina. 

Un cop finalitzada la representació cartogràfica dels partits judicials, es va procedir a la de les 
províncies, la qual resultà força més senzilla al tractar-se únicament d’un operació d’unió dels 
partits judicials que conformaven les províncies l’any 1935. 

Quant a la base de dades creada per a aquestes capes, la informació que hi contenen s’obté de 
la documentació del pla trobada a l’ANC. 
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1.4.2. Camps de les taules de les capes 
La base de dades creada per a la capa dels partits judicials consta de 396 dades que es 
distribueixen en 11 atributs. Els camps enregistrats per a aquesta capa són els següents: 

• Partit Judicial: Nom del partit judicial. Font: Pla General d’Obres Publiques de la 
Generalitat de Catalunya de 1935. 

• Capital Partit Judicial: Nom de la població que és la capital del partit judicial. Font: Pla 
General d’Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935. 

• Província: Província en que es troba el partit judicial. Font: Pla General d’Obres Publiques 
de la Generalitat de Catalunya de 1935. 

• Superfície “S” (km2): Superfície del partit judicial en quilòmetres quadrats l’any 1935. 
Font: Pla General d’Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935. 

• Població “H”: Número d’habitants del partit judicial l’any 1935. Font: Pla General d’Obres 
Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935. 

• Contribució “C” (pessetes): Dada obtinguda com la suma de les riqueses rústega, pecuària, 
urbana i industrial del partit judicial. Font: Pla General d’Obres Publiques de la Generalitat 
de Catalunya de 1935. 

• Quilòmetres existents “Q” (km): Quilòmetres existents al partit judicials abans del Pla de 
Camins de 1935. Font: Elaboració pròpia.  

Nom:  Províncies. 
Tipus: Personal Geodatabase Feature Class. 
Descripció: Informació de les províncies l’any 1935.  
La capa està constituïda per 4 elements i 1 atribut. 
Origen:     Elaboració pròpia a partir de la informació 
obtinguda pel servei de descàrregues d’informació 
cartogràfica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i 
dels documents del pla conservats a l’Arxiu Nacional 
de Catalunya. 

 

Nom:  Partits Judicials. 
Tipus: Personal Geodatabase Feature Class. 
Descripció: Informació dels partits judicials de l’any 
1935.  La capa està constituïda per 36 elements i 11 
atributs. 
Origen:     Elaboració pròpia a partir de la informació 
obtinguda pel servei de descàrregues d’informació 
cartogràfica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i 
dels documents del pla conservats a l’Arxiu Nacional 
de Catalunya. 

 

Figura 1: Resum de les capes de polígons creades amb SIG (Font: Elaboració pròpia). 
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• Coeficient de prioritat “α”: Coeficient desenvolupat al pla i que representa la necessitat de 

cada partit judicial de noves carreteres per tal d’assolir un equilibri territorial quant a xarxa 
viària a Catalunya. Font: Elaboració pròpia.  

• Coeficient d’enrariment “𝛄𝛄”: Coeficient desenvolupat al pla com la relació entre els 
quilòmetres existents a un partit judicial i els teòricament necessaris per a que aquest 
adquireixi un grau d’equipament de vies de comunicació igual al del partit de referència, el 
millor equipat. Font: Elaboració pròpia. 

• Quilòmetres teòrics necessaris “K” (km): Quilòmetres necessaris al partit judicial per tal 
que aquest es trobi en la mateixa dotació viària que el partit millor equipat. Font: 
Elaboració pròpia. 

• Augment teòric de quilòmetres necessaris “q” (km): Diferència entre els quilòmetres 
teòrics necessaris “K” i els quilòmetres existents al partit judicial. Font: Elaboració pròpia. 

Per a la capa Províncies únicament s’hi ha enregistrat el camp “Província” on s’hi especifica el 
nom de la mateixa.  

 

1.5. Capes de punts del SIG: Organització territorial 

1.5.1. Origen dels elements base de les capes 
La representació de les poblacions de Catalunya al 1935 es va dividir en quatre graus 
d’organització territorial: les capitals de província, les capitals dels partits judicials, les capitals 
dels municipis i la resta de nuclis de població. 

Degut al gran nombre de nuclis de població, en molts casos disseminats en petits veïnats arreu 
del territori català,  la seva representació es va centrar únicament en aquells pobles (o veïnats) 
pel quals hi discorria o que estaven comunicats per alguna de les carreteres existents abans del 
pla o de les que s’hi incloïen en ell.  

Per a la localització geogràfica de les poblacions es va utilitzar la capa “Poblament” 
descarregada de l’ICC i la classificació de les mateixes en els quatre nivells organitzatiu 
anteriors es realitzà a partir de la informació del pla de camins de l’ANC, principalment els 
mapes d’on s’hi van poder extreure les poblacions amb dotació viària.  
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Nom: Capitals Províncies. 
Tipus: Personal Geodatabase Feature Class. 
Descripció:  Representació de les poblacions que eren 
capitals de les províncies l’any 1935. La capa està 
constituïda per 4 elements i 2 atributs. 
Origen:   Elaboració pròpia a partir de la informació 
obtinguda pel servei de descàrregues d’informació 
cartogràfica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i dels 
documents del pla conservats a l’Arxiu Nacional de 
Catalunya.  
Nom: Capitals Partits Judicials. 
Tipus: Personal Geodatabase Feature Class. 
Descripció:   Representació de les poblacions que eren 
capitals dels partits judicials de l’any 1935.  La capa està 
constituïda per 36 elements i 3 atributs. 
Origen:   Elaboració pròpia a partir de la informació 
obtinguda pel servei de descàrregues d’informació 
cartogràfica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i dels 
documents del pla conservats a l’Arxiu Nacional de 
Catalunya.  
Nom: Municipis 1935 
Tipus: Personal Geodatabase Feature Class. 
Descripció:   Representació de les poblacions que eren 
capitals dels municipis de l’any 1935.  La capa està 
constituïda per 895 elements i 4 atributs. 
Origen:   Elaboració pròpia a partir de la informació 
obtinguda pel servei de descàrregues d’informació 
cartogràfica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i dels 
documents del pla conservats a l’Arxiu Nacional de 
Catalunya.  
Nom: Poblament 1935 
Tipus: Personal Geodatabase Feature Class. 
Descripció:   Representació de les poblacions que no eren 
capitals dels nivells organitzatius anterior i que tenien 
dotació viària ja sigui per carreteres construïdes abans del 
pla del 1935 o per les que s’incloïen en ell.  La capa està 
constituïda per 761 elements i 4 atributs. 
Origen:  Elaboració pròpia a partir de la informació 
obtinguda pel servei de descàrregues d’informació 
cartogràfica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i dels 
documents del pla conservats a l’Arxiu Nacional de 
Catalunya. 

 

Figura 2: Resum de les capes de punts creades amb SIG (Font: Elaboració pròpia). 
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El Pla General d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 1935. 
Anàlisi metodològica de la seva planificació viària 

  
 

1.5.2. Camps de les taules de les capes 
Les bases de dades creades per a les capes de punts sumen un total de 6.740 dades que es 
distribueixen en 13 atributs.  

Els camps enregistrats per a la capa de les capitals de les províncies són els següents: 

• Capital Província: Nom de la població que és la capital de la província. Font: Pla General 
d’Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935.  

• Província: Província de la qual és capital la població. Font: Pla General d’Obres Publiques 
de la Generalitat de Catalunya de 1935. 

 

Els camps que integren la base de dades de la capa de les capitals dels partits judicials són els 
següents: 

• Capital Partit Judicial: Nom de la població que és la capital del partit judicial. Font: Pla 
General d’Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935.  

• Partit Judicial: Partit judicial del qual és capital la població. Font: Pla General d’Obres 
Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935. 

• Província: Província a la qual pertany la població. Font: Pla General d’Obres Publiques de la 
Generalitat de Catalunya de 1935. 

 

Els camps enregistrats per a la capa de les capitals dels municipis de l’any 1935 són els 
següents: 

• Capital Municipi: Nom de la població que és la capital del municipi. Font: Pla General 
d’Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935.  

• Municipi: Municipi del qual és capital la població. Font: Pla General d’Obres Publiques de 
la Generalitat de Catalunya de 1935. 

• Partit Judicial: Partit Judicial al qual pertany la població. Font: Pla General d’Obres 
Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935. 

• Província: Província a la qual pertany la població. Font: Pla General d’Obres Publiques de la 
Generalitat de Catalunya de 1935. 

 

Finalment, els camps que composen la taula de dades de la capa del poblament de 1935 són 
els següents: 

• Poblament: Nom de la població. Font: Pla General d’Obres Publiques de la Generalitat de 
Catalunya de 1935.  

• Municipi: Municipi al qual pertany la població. Font: Pla General d’Obres Publiques de la 
Generalitat de Catalunya de 1935. 

• Partit Judicial: Partit Judicial al qual pertany la població. Font: Pla General d’Obres 
Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935. 
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• Província: Província a la qual pertany la població. Font: Pla General d’Obres Publiques de la 

Generalitat de Catalunya de 1935. 
 

1.6. Capes de línies del SIG: Xarxa viària 

1.6.1. Origen dels elements base de les capes 
L’elaboració de les capes que conformen la xarxa viària catalana resultant de l’execució del Pla 
de Camins de 1935 es va fonamentar en diverses fons d’informació i es dividí en tres fases 
diferents: una per a les carreteres que ja existien abans del pla, una altre per a les de nova 
construcció incloses en ell i una última per a les modificacions introduïdes a partir de les 
al·legacions rebudes durant el període d’informació pública.  

En un primer moment, la feina es centrà en la xarxa viària existent abans del pla; representada 
en la capa “Carreteres ja construïdes incloses al pla”.  L’objectiu últim de la recerca era establir 
amb total claredat la classificació amb el nou sistema de jerarquia viària instaurat al pla 
(general, comarcal i local) de les carreteres existents i estudiar posteriorment aquest traspàs 
en l’organització jeràrquica tot analitzant els plans anteriors d’on provenien i l’organisme que 
en tenia competència. Per a la seva definició va ser necessària la recerca, tractament i 
combinació de documentació molt variada. El llistat de carreteres existents abans del pla es va 
obtenir dels annexos del Pla de Camins i a partir d’aquest es va procedir a destriar les 
carreteres segons el  pla del qual provenien gràcies a la documentació dels plans de carreteres 
i camins anteriors a l’any 1935: plans estatals, provincials, de camins veïnals i el pla de la 
Mancomunitat de Catalunya de 1920.  

Un cop finalitzada la xarxa viària existent al 1935, es va procedir  a caracteritzar les carreteres 
de nova construcció incloses al pla en la capa “Carreteres a construir segons el pla”. La 
documentació de base va ser la obtinguda en la memòria i els annexos del Pla de Camins.  

I finalment, es va elaborar la capa “Inclusions al pla a partir de les al·legacions” on es recullen 
les carreteres afegides al pla desprès de l’estudi de les al·legacions rebudes durant el període 
d’informació pública obert el desembre de 1935, informació que es troba actualment a l’arxiu 
històric d’Endesa. 

El procés d’escrit fins el moment va servir per a la creació de les bases de dades de cadascuna 
de les tres capes de línies del projecte. Bases on es va pretendre incorporar tota la informació 
existent referent a les carreteres i que ajudés al posterior anàlisis del pla.   

Per a la representació gràfica de les carreteres es va utilitzar com a base geogràfica de dibuix la 
informació proporcionada per les capes de la xarxa bàsica, comarcal i local de carreteres 
actuals descarregades del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
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El Pla General d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 1935. 
Anàlisi metodològica de la seva planificació viària 

  
 

 

Nom: Carreteres ja construïdes incloses al pla 
Tipus: Personal Geodatabase Feature Class. 
Descripció:   Representació de les carreteres i els 
camins que es van construir abans de l’any 1935.  La 
capa està constituïda per 851 elements i 10 atributs. 
Origen:  Elaboració pròpia a partir de la informació 
obtinguda pel servei de descàrregues d’informació 
cartogràfica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i del  
Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i dels documents del pla 
conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya i dels plans 
de carreteres i camins anteriors al 1935. 

 

Nom: Carreteres a construir segons el pla 
Tipus: Personal Geodatabase Feature Class. 
Descripció:   Representació de les carreteres a construir 
segons el pla abans de les modificacions incloses a 
partir de les al·legacions rebudes durant el període 
d’informació pública. La capa està constituïda per 784 
elements i 18 atributs. 
Origen:  Elaboració pròpia a partir de la informació 
obtinguda pel servei de descàrregues d’informació 
cartogràfica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i del  
Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i dels documents del pla 
conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya i la fundació 
Endesa. 

 

Nom: Inclusions al pla a partir de les al·legacions 
Tipus: Personal Geodatabase Feature Class. 
Descripció:   Representació de les carreteres a construir 
segons el pla desprès de les modificacions incloses a 
partir de les al·legacions rebudes durant el període 
d’informació pública. La capa està constituïda per 113 
elements i 10 atributs. 
Origen:  Elaboració pròpia a partir de la informació 
obtinguda pel servei de descàrregues d’informació 
cartogràfica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i del  
Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i dels documents del pla 
conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya i la fundació 
Endesa. 

 

Figura 3: Resum de les capes de línies creades amb SIG (Font: Elaboració pròpia). 
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1.6.2. Camps de les taules de les capes 
Les bases de dades creades per a les capes que configuren la representació de la xarxa viària 
catalana que hagués derivat de l’execució del Pla de Camins de 1935 sumen un total de 23.754 
dades que es distribueixen en 38 atributs.  

Els camps enregistrats per a la capa de les carreteres ja construïdes incloses al pla són els 
següents: 

• Denominació Pla 1935: Nom de la carretera en el Pla de Camins 1935 i que consisteix en la 
seva classificació (general, comarcal o local) seguida d’un número. Per exemple: General 
nºVI o Local nº170. Font: Pla General d’Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya de 
1935.  

• Classificació Pla 1935: Classificació de la carretera segons la nova jerarquia viària 
establerta al pla: generals, comarcals i locals. Font: Pla General d’Obres Publiques de la 
Generalitat de Catalunya de 1935.  

• Denominació antiga: Nom de la carretera que consisteix en la descripció de l’origen i el 
destí. Font: Pla General d’Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935 i 
documentació dels plans de carreteres anteriors a l’any 1935. 

• Categoria antiga: Classificació de la via en carretera o camí veïnal. Font: Documentació 
dels plans de carreteres anteriors a l’any 1935. 

• Jurisdicció de la qual prové: Organisme encarregat de la via abans del traspàs de 
competència de l’Estat espanyol a la Generalitat Republicana. Les opcions definides per 
aquest atribut es recullen al Quadre 2. 
 
Província Competència de la Generalitat Competència de l’Estat espanyol 
Barcelona 

 
Direcció d’obres públiques de la 
comissaria de la Generalitat de 
Catalunya a Barcelona  

Jefatura d’obres públiques de la 
província de Barcelona 

Girona Direcció d’obres públiques de la 
comissaria de la Generalitat de 
Catalunya a Girona 

Jefatura d’obres públiques de la 
província de Barcelona 

Lleida Direcció d’obres públiques de la 
comissaria de la Generalitat de 
Catalunya a Lleida 

Jefatura d’obres públiques de la 
província de Barcelona 

Tarragona Direcció d’obres públiques de la 
comissaria de la Generalitat de 
Catalunya a Tarragona 

Jefatura d’obres públiques de la 
província de Barcelona 

Tota Catalunya - Circuit Nacional de Ferms Especials 
 

 

Font: Documentació dels plans de carreteres anteriors a l’any 1935. 
 
 

Quadre 2: Valors possibles per a l’atribut “Jurisdicció de la qual prové” de la capa de línies creada amb SIG 
“carreteres ja construïdes incloses al pla”  (Font: Elaboració pròpia). 
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El Pla General d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 1935. 
Anàlisi metodològica de la seva planificació viària 

  
 
• Pla anterior del qual prové: Pla anterior en què va ser planificada la carretera. Font: 

Documentació dels plans de carreteres anteriors a l’any 1935. Les opcions definides per 
aquest atribut es recullen al Quadre 3. 

 

Plans estatals Mancomunitat de 
Catalunya 

Plans provincials Plans de camins 
veïnals 

Circuit Nacional de 
Ferms Especials 1926-

1934 

Pla general de vies de 
comunicació de la 

Mancomunitat de 1920 

Pla provincial de 
Barcelona de 1878 

Pla de camins veïnals 
de la diputació de 
Barcelona de 1929 

Pla General de l’estat 
de 1914 (Pla Gasset) 

Camí de la 
Mancomunitat ja 
construït al 1920 

Pla provincial de 
Girona de 1878 

Pla de camins veïnals 
de la diputació de 

Girona de 1926 
Camí de l’estat 

construït en entre 
1914 i 1920 

 Pla provincial de 
Lleida de 1878 

Pla de camins veïnals 
de la diputació de 

Lleida de 1928 
  Pla provincial de 

Tarragona de 1878 
Pla de camins veïnals 

de la diputació de 
Tarragona de 1926 

 

 

Font: Documentació dels plans de carreteres anteriors a l’any 1935. 
 

• Denominació actual: Nom de la carretera, si encara existeix, a l’actualitat. Font: 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

• Longitud Pla (km): Longitud de la carretera en quilòmetres segons el pla. Font: Pla General 
d’Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935. 

• Longitud Arcgis (km): Longitud de la carretera en quilòmetres calculada amb l’eina 
“Calcular geometria” de l’Arcgis. Font: Software ArcMap v10. 

• Província: Província a la qual pertany la carretera. Font: Pla General d’Obres Publiques de 
la Generalitat de Catalunya de 1935. 

 

Els camps que integren la base de dades de la capa de les carreteres a construir segons el pla 
són els següents: 

• Denominació Pla 1935: Nom de la carretera en el Pla de Camins 1935 i que consisteix en la 
seva classificació (general, comarcal o local) seguida d’un número i la descripció de l’origen 
i el final. Per exemple: Comarcal nº65- Villalonga a Alforja per la Selva del Camp. Font: Pla 
General d’Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935.   

• Grup Pla 1935: Grup establert al pla segons la finalitat de la carretera i la forma de 
finançament i cooperació dels interessats al qual pertany: grup I, grup II, grup III. Font: Pla 
General d’Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935.  

Quadre 3: Valors possibles per a l’atribut “Pla anterior del  qual prové” de la capa de línies creada amb SIG 
“carreteres ja construïdes incloses al pla”  (Font: Elaboració pròpia). 
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• Classificació Pla 1935: Classificació de la carretera segons la nova jerarquia viària 

establerta al pla: generals, comarcals i locals. Font: Pla General d’Obres Publiques de la 
Generalitat de Catalunya de 1935.  

• Categoria Pla 1935: Classificació de la carretera segons les categories establertes al pla per 
a les noves carreteres: Vies metropolitanes, Generals, Turístiques, Intercomunicacions 
complementàries, Intercomunicacions ordinàries, Comunicació de pobles aïllats de més de 
150 habitants i Comunicació de pobles aïllats de 75 a 150 habitants. Font: Pla General 
d’Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935.  

• Denominació actual: Nom de la carretera, si existeix, a l’actualitat. Font: Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

• Riquesa contributiva: Capacitat econòmica dels interessats per quilòmetre de carretera. 
Font: Pla General d’Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935.  

• Coeficient d’ordre provisional: Ordenació provisional de la construcció de les carreteres a 
falta dels concursos d’aportacions pertinents de cada via. Font: Pla General d’Obres 
Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935.  

• Partits judicials directament afectats: Partits judicials per on discorre la carretera. Font: 
Pla General d’Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935.  

• Poblacions aïllades servides: Poblacions aïllades abans del pla i que queden comunicades 
per la nova carretera. Font: Pla General d’Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya 
de 1935.  

• Habitants aïllats servits: Nombre d’habitants de les poblacions aïllades servides per la 
carretera. Font: Pla General d’Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935.  

• Longitud absoluta Pla (km): Longitud geomètrica de la carretera en quilòmetres segons el 
pla. Font: Pla General d’Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935. 

• Longitud relativa Pla (km): Longitud de la carretera modificada per un coeficient de 
dificultat del terreny per on discorre. Font: Pla General d’Obres Publiques de la Generalitat 
de Catalunya de 1935.  

• Longitud Arcgis (km): Longitud de la carretera en quilòmetres calculada amb l’eina 
“Calcular geometria” de l’Arcgis. Font: Software ArcMap v10. 

• Número de ponts: Número de ponts a construir a la nova carretera. Font: Pla General 
d’Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935.  

• Llum ponts (m): Longitud dels ponts a construir a la nova carretera. Font: Pla General 
d’Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935.  

• Cost (pessetes): Pressupost estimat de les obres de la nova carretera. Font: Pla General 
d’Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935.  

• Deducció del Pla de 1935: Eliminació, o no, de la carretera com a conseqüència de les 
modificacions introduïdes al pla a partir de les al·legacions rebudes al període d’informació 
pública. Font: Pla General d’Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935.  

• Planificat al pla de la Mancomunitat de 1920: Planificació anterior, o no, de la carretera 
en el Pla de la Mancomunitat de 1920. Font: Pla de Vies de Comunicació de la 
Mancomunitat de Catalunya de 1920 
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El Pla General d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 1935. 
Anàlisi metodològica de la seva planificació viària 

  
 
Per últim, els camps que composen la taula de dades de la capa de les inclusions al pla a partir 
de les al·legacions són els següents: 

• Descripció origen-destí: Definició dels punts en què comença i acaba la carretera inclosa 
per les al·legacions rebudes. Font: Pla General d’Obres Publiques de la Generalitat de 
Catalunya de 1935.  

• Denominació Pla 1935: Nom de la carretera inclosa en el pla i que consisteix en la seva 
classificació (general, comarcal o local) seguida d’un número. Per exemple: Local nº104. 
Font: Pla General d’Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935. 

• Classificació Pla 1935: Classificació de la carretera segons la nova jerarquia viària 
establerta al pla: generals, comarcals i locals. Font: Pla General d’Obres Publiques de la 
Generalitat de Catalunya de 1935. 

• Categoria Pla 1935: Classificació de la carretera segons les categories establertes al pla per 
a les noves carreteres: Vies metropolitanes, Generals, Turístiques, Intercomunicacions 
complementàries, Intercomunicacions ordinàries, Comunicació de pobles aïllats de més de 
150 habitants i Comunicació de pobles aïllats de 75 a 150 habitants. Font: Pla General 
d’Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935. 

• Denominació actual: Nom de la carretera, si existeix, a l’actualitat. Font: Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

• Longitud Pla (km): Longitud de la carretera en quilòmetres segons el pla. Font: Pla General 
d’Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935. 

• Longitud Arcgis (km): Longitud de la carretera en quilòmetres calculada amb l’eina 
“Calcular geometria” de l’Arcgis. Font: Software ArcMap v10. 

• Partit Judicial: Partit Judicial al qual pertany la carretera. Font: Pla General d’Obres 
Publiques de la Generalitat de Catalunya de 1935. 

• Província: Província a la qual pertany la carretera. Font: Pla General d’Obres Publiques de 
la Generalitat de Catalunya de 1935. 

• Planificat al pla de la Mancomunitat de 1920: Planificació anterior, o no, de la carretera 
en el Pla de la Mancomunitat de 1920. Font: Pla de Vies de Comunicació de la 
Mancomunitat de Catalunya de 1920 
 

2. La teoria Fractal i la proporció població-territori 
Per realitzar una anàlisi de les xarxes (general, comarcal i local) és necessari definir algun 
paràmetre que proporcioni informació sobre la seva composició, funcionament i efectes. En 
aquest cas, s’utilitzaran diferents indicadors que ens permetran definir numèricament la 
dotació viària de les regions, aconseguint d’aquesta manera obtenir una descripció territorial 
dels tres nivells de xarxa al territori, comparar les diferents regions i calcular el dèficits 
existents entre elles. 

Existeix una àmplia varietat d’indicadors i una mateixa característica de la xarxa pot ser 
definida per indicadors diferents segons l’autor. En aquesta tesina, en concret, per entendre 
que s’ajusten millor als nostres objectius, s’utilitzaran quatre indicadors per a l’avaluació de les 
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xarxes viàries: els indicadors d’oferta d’infraestructura per superfície i per habitant, l’índex LPS 
i l’índex fractal. 

 

2.1. Indicadors d’oferta d’infraestructura per superfície 
Aquest paràmetre indica la densitat en termes de longitud d’una infraestructura lineal per 
superfície a la qual dóna servei. El resultat s’expressa en quilòmetres de xarxa per quilòmetre 
quadrat (km/km2). 

L’indicador es defineix de la següent manera: 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑑𝑑′𝑖𝑖𝑖𝑖𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑂𝑂𝑖𝑖𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑝𝑝𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂í𝑖𝑖𝑖𝑖𝑂𝑂 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝑘𝑘𝑘𝑘)
𝑆𝑆𝑢𝑢𝑆𝑆𝑆𝑆𝑥𝑥𝑆𝑆í𝑐𝑐𝐿𝐿𝑆𝑆 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑆𝑆 𝑠𝑠𝑆𝑆𝑥𝑥𝑠𝑠𝑆𝑆𝐿𝐿𝑥𝑥 (𝑘𝑘𝑘𝑘2)

 (1) 

 

2.2. Indicadors d’oferta d’infraestructura per habitant 
Aquest indicador indica la longitud d’infraestructura de la que disposa cada habitant d’un 
territori. El resultat s’expressa en quilòmetres de xarxa per milió d’habitants (km/milió 
d’habitants) degut a que l’ordre de magnitud de la població és força superior al de la longitud i, 
en conseqüència, seria més complicat treballar amb els valors resultants. 

L’indicador es defineix de la següent manera: 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑑𝑑′𝑖𝑖𝑖𝑖𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑂𝑂𝑖𝑖𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑝𝑝𝑂𝑂𝑂𝑂 ℎ𝑂𝑂𝑎𝑎𝑖𝑖𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑂𝑂 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝑘𝑘𝑘𝑘)
𝑃𝑃𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥𝑐𝑐𝐿𝐿ó (𝑘𝑘𝐿𝐿𝑃𝑃𝐿𝐿ó 𝑢𝑢′ℎ𝑥𝑥𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑥𝑥𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠)

  (2) 

 

2.3. L’índex fractal 
Un fractal és un objecte semigeomètric, l’estructura bàsica del qual, fragmentada i irregular, es 
repeteix a diferents escales. El terme va ser proposat pel matemàtic Benoît Mandelbrot l’any 
1975 i deriva del llatí fractus, que significa trencat o fracturat. Moltes estructures naturals  són 
de tipus fractal i caracteritzen per les següents propietats: 

- Posseeix detall a totes les escales d’observació. 
- És massa irregular per ser descrit en termes geomètrics tradicionals. 
- És autosimilar: La seva forma està feta a partir de còpies més petites de la mateixa 

figura. La relació associada a una part es igual a la que s’associa per al conjunt. 
- La seva dimensió de Hausdorff-Besicvitch és estrictament major que la seva dimensió 

topològica. 
- Es defineix mitjançant un simple algoritme recursiu. 

Tot i que els objectes fractals no representen exactament les xarxes viàries, la fractalitat està 
relacionada amb l’eficàcia espacial de les infraestructures i per tant la teoria fractal resulta una 
eina molt útil per a planificar les xarxes d’infraestructures de manera eficaç, descriure 
l’evolució d’una xarxa per a un període de temps i també per a analitzar la dotació 
d’infraestructures d’un territori. 
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En la present tesina s’utilitzarà l’índex fractal (índex F) de les infraestructures emprat en varis 
estudi per Manel Larrosa. Aquest índex es basa en la teoria fractal de les infraestructures i hi 
afegeix el factor de la població als de longitud i superfície de l’objecte fractal. 

L’índex F es defineix com: 

𝐹𝐹 = 𝐿𝐿
𝑃𝑃𝑝𝑝∗𝑆𝑆𝑠𝑠

  (3) 

𝑝𝑝 + 𝑖𝑖 = 1 (4) 

On L és la longitud de la xarxa, P la població de la regió mesurada en milions d’habitants, S la 
superfície que ocupa la xarxa, p el pes que se li atorga a la població i s el pes que se li atorga a 
la superfície.  

Per determinar els valors del pesos que se li atorguen tant a la població com a la superfície 
s’utilitzaran aquells valors que maximitzin el coeficient de Pearson al quadrat per als parells de 
valors de longitud (L) i el producte de la població elevada al seu pes per la superfície elevada al 
pes que se li atorga (𝑃𝑃𝑆𝑆 ∗ 𝑆𝑆𝑠𝑠).  

Un cop es tinguin calculats els pesos anteriors, l’evolució del seu valor en el temps ens 
permetrà avaluar la tendència quant a fractalitat (proporció població-territori) que ha seguit la 
xarxa viària catalana en les etapes d’estudi.  

 

2.4. L’índex LPS 
Es tracta d’un índex desenvolupat per Manel Larrosa, el mateix autor de l’índex Fractal 
esmentat anteriorment, i que permet mesurar la dotació infraestructural territorial de manera 
senzilla a partir de tres variables; la longitud de la xarxa, la població i la superfície de la regió a 
estudiar.  

L’índex dona resultats per habitant (unitats per milió d’habitants) i es defineix de la següent 
manera: 

í𝑖𝑖𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛 𝐿𝐿𝑃𝑃𝑆𝑆 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝑘𝑘𝑘𝑘)
(𝑘𝑘𝐿𝐿𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠 𝑢𝑢′ℎ𝑥𝑥𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑥𝑥𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠)∗�𝑆𝑆𝑢𝑢𝑆𝑆𝑆𝑆𝑥𝑥𝑆𝑆í𝑐𝑐𝐿𝐿𝑆𝑆 (𝑘𝑘𝑘𝑘2)

 (5) 

Aquest índex pretén superar les limitacions existents en l’ús dels indicadors d’oferta 
tradicionals com són l’oferta per habitants i la densitat per superfície, especialment aquest 
últim el qual altera considerablement els resultats segons l’àrea de la regió al relacionar una 
mesura lineal (la xarxa de carreteres) amb una quadràtica (la superfície). En aquest sentit 
l’índex LPS es conserva quan una regió creix homotèticament tot mantenint el model inicial, 
però no ho fa si la regió creix a conseqüència d’afegir-ne dues iguals. Aquestes hipòtesis 
emprades parteixen de l’acceptació de la teoria fractal per a l’organització del territori 
(M.Larrosa, 2002). 
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CAPÍTOL 4: Precedents del Pla de Camins de 1935: Avaluació de 
la correspondència entre planificació i construcció dels plans  

 

La implementació del Règim liberal espanyol al 1833 i els posteriors canvis que van 
transformar el país arrel de la revolució burgesa i la primera industrialització van comportar 
que s’accelerés la modernització de la xarxa terrestre. Aquest procés es tornà més important a 
partir de l’inici del segle XX , quan la actuació en Obra Pública es situa en el centre de les 
mesures per pal·liar la crisis econòmica en que es troba submergit el país, i d’aquesta manera, 
el territori es constitueix com destinatari d’importants inversions.  

Segons conclou Teresa Navas en la seva tesi doctoral “Planificació, construcció i mobilitat: La 
modernització de la xarxa viària a la regió de Barcelona. 1761-1969” de l’any 2004, la formació 
de la xarxa viària de Catalunya precedent al Pla d’Obres Públiques de Catalunya es pot dividir 
en tres etapes1 establertes a partir de canvis substancials en la seva planificació degut a la 
introducció de paràmetres i conceptes que renoven la implantació de la xarxa.  

La primera d’aquestes etapes se situa de l’any 1761, amb l’aprovació del Primer Pla de 
Carreteres a Espanya que estableix uns eixos radials respecte Madrid, fins el Pla Estatal de 
Carreteres de 1860. En aquest període, es posen les bases d’un nou sistema de comunicacions 
modern i racional en benefici dels punts més estratègics ,és a dir, les línies de frontera, els 
ports del país així com la unió dels nuclis de població principal d’acord amb la jerarquia 
territorial establerta que es corresponia a les capitals de província i a les ciutats caps de partit 
judicial. A Catalunya, aquesta primera etapa ve molt marcada per l’afavoriment de l’activitat 
econòmica en planificar la xarxa al voltant de la estructura de circulació comercial del territori. 
La topologia, doncs, de la xarxa bàsica catalana a Catalunya, representa clarament l’activitat 
econòmica i els fluxos comercials entre els nuclis més importants de la primera 
Industrialització. 

La segona etapa de constitució de la xarxa viària, de l’any 1860 al 1905, ve caracteritzat per la 
planificació provincial i el trànsit de recorregut curt i mitjà per tal d’augmentar l’accessibilitat 
al territori en una escala de major proximitat i de relació a l’activitat generada per les capitals 
de Província com a nuclis d’atracció. En aquesta escala de planificació, les carreteres 
provincials es troben gestionades per les diputacions i per tant, la planificació o construcció de 
vies queda limitada al seu territori i als seus recursos econòmics. En aquest sentit, la Diputació 
de Barcelona gaudeix d’una posició avantatjada en relació a la seva capacitat de tirar endavant 
plans de carreteres, que contrasta amb les possibilitats econòmiques molt més minses de les 
altres tres diputacions catalanes. La planificació es limita a una escala provincial, essent 

1 En la Tesi doctoral de Teresa Navas es divideix la formació de la xarxa viària catalana en quatre etapes, 
la darrera de les quals s’estén fins al la dècada de 1970 i per tant queda fora del nostre període d’estudi.  
Per aquest motiu en la present tesina únicament s’esmenten les tres primeres etapes, les anteriors a 
l’any 1935. 
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impossible desenvolupar-la  de manera integrada, global i homogènia per tot el territori català. 
D’aquest cicle en resulta la xarxa secundària de Carreteres Catalanes del darrer terç del segle 
XIX; la qual, tal i com ja va ocórrer amb la xarxa bàsica, és tracta d’una xarxa lligada a afavorir 
la circulació comercial entre nuclis. 

La tercera etapa, de l’any 1905 al 1935, representa la introducció del dos paradigmes que 
transformaran de manera radical els conceptes que havien marcat la planificació de la xarxa 
fins el moment: la recerca de l’equilibri territorial i l’aparició de l’automòbil com a mode de 
transport. La idea central de planificació de la xarxa viaria en benefici de l’activitat econòmica 
del territori, la qual havia anat reforçant l’esquema radial de la xarxa i la centralitat dels nodes 
industrials i comercials més importants de Catalunya, es substitueix per la recerca de l’equilibri 
territorial on les vies de comunicació es despleguen de manera extensiva per tal de treure de 
la incomunicació els pobles oblidats pels plans anteriors i redistribuir de manera més 
homogènia la riquesa per tot el territori. Aquesta etapa es caracteritza per la successió de 
plans de Camins Veïnals, vies de qualitat tècnica discreta que proporcionen una accessibilitat 
capil·lar en el territori unint els assentaments aïllats amb la xarxa bàsica. Aquesta xarxa local és 
competència de les Diputacions, per la qual cosa es generen gran desequilibris entre les 
províncies, tal i com havia succeït amb la xarxa secundària de l’etapa anterior. Paral·lelament, 
és durant aquest període quan apareix l’automòbil com a mode de transport, fet que 
comporta l’entrada de nous paràmetres i noves escales territorials a la planificació. La xarxa 
viària no havia estat pensada per a l’automòbil i aquest encara no esdevé el protagonista en 
els criteris que defineixen els plans veïnals de les primeres dècades del segle XX. Per tant, això 
portarà com a conseqüència que es comenci a plantejar-se la modernització efectiva de les 
carreteres  per tal que puguin adaptar-se a les noves exigències derivades del nou mode de 
transport.  

Del procés planificador de la xarxa viària de carreteres i els seus ritmes constructius 
diferenciats al llarg de l’arc temporal existent entre l’any 1761 i 1935, s’assoleix el model de 
xarxa viària catalana que va precedir al Pla d’Obres Públiques de la Generalitat de 1935. 
Aquesta xarxa presentava dos gran trets distintius: una gran radialitat respecte Barcelona amb 
subsistemes alhora també radials al voltant dels llocs centrals més destacats, com ara capitals 
provincials o nuclis industrials; i la seva distribució irregular, la xarxa no cobria tot el territori i 
presentava una gran concentració de carreteres a l’àrea d’influència de Barcelona i 
concentració mínima a les comarques pirinenques occidentals (Font i Garolera, 1999).   

Cal destacar que la gran aportació en la planificació de la xarxa viària contrasta amb el 
creixement irregular i asimètric de la construcció de vies de comunicació a Catalunya i en 
general a tot el territori Espanyol (Navas, 2004). 

 

1. Els Plans Estatals 
Els Plans Estatals aprovats pel govern central són fruit de les propostes del liberalisme moderat 
i es basen en una visió centralista i vertebradora de l’Estat espanyol. Els successius plans de 
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carreteres estatals posen les bases d’un nou sistema de comunicacions modern i es 
desenvolupen seguint un esquema de xarxa radial respecte Madrid. Es tracta d’una xarxa 
caracteritzada per una visió geoestratègica en relació al centre polític i administratiu de l’estat 
amb la finalitat d’unir-lo amb la resta del territori amb especial prioritat dels llocs estratègics 
del país tals com els principals ports, les línies de frontera i els nuclis de població més 
importants, les ciutats capitals de província i les capitals de partits judicials.  L’objectiu 
principal de la seva realització és fomentar l’activitat econòmica del territori i la circulació 
comercial del país. A Catalunya  donen lloc a la Xarxa Bàsica de Carreteres Catalanes.  Quant a 
la forma d’aquest plans, no passen d’unes relacions de les carreteres construïdes o a construir 
a càrrec de l’Estat  on apareix el nom el quilometratge de la carretera però sense cartografiar 
les noves vies previstes (Navas, 2004). 

Dels Plans Estatals precedents al Pla de Camins de 1935, els plans dels anys 1860, 1864, 1877, i 
1914 se’n destaquen dos degut a la seva rellevància per a la formació de la xarxa viària 
catalana i espanyola: el Pla Estatal de 1860 i el Pla General de Carreteres de l’Estat (Pla Gasset) 
de 1914.  

El primer dels dos plans esmentats, el de 1860, tenia una longitud de 34.353 quilòmetres per a 
tot l’Estat, dels quals 3.130 corresponien a Catalunya on va definir una xarxa bàsica de 
carreteres que reflectia de manera força evident l’estructura territorial de la primera 
industrialització catalana. El model de xarxa assolit es caracteritzava per una topologia radial 
respecte Barcelona i, alhora, una radialitat més secundària respecte les capitals de província o 
nuclis més importants. El pla estava constituït per una relació de carreteres agrupades per 
províncies i classificades segons tres categories que responien a la cooperació econòmica dels 
diferents organismes. El primer ordre aplegava les carreteres construïdes i planificades a 
càrrec de l’estat, aquest grup tan sols estava format per tres carreteres que sumaven un total 
de 687 quilòmetres. Les carreteres en que existia cooperació econòmica per part de les 
Diputacions i que s’havien anomenat fins el moment com “carreteres  provincials” es recollien 
en el segon ordre establert al pla. Formaven un total de 19 carreteres,  1.220 quilòmetres que 
es repartien de forma homogènia entre les quatre províncies. La resta de carreteres, les 
anomenades “carreteres locals” les quals els Ajuntaments es feien càrrec de part del cost 
d’execució, representaven un total de 1.223 quilòmetres també distribuïts força 
equitativament entre les províncies catalanes (Bernat Felomí, 1983). 

El Pla General de Carreteres de l’Estat de 1914 va substituir el Pla de 1877 i va tenir vigència 
fins el 1939. Aquest pla consistia en un llistat de carreteres la construcció de les quals havia 
estat declarada com a urgent en suprimir-se el Pla de 1877. El pla preveia la construcció de 589 
quilòmetres per a tota Catalunya, dels quals 119 quilòmetres pertanyien a la província de 
Barcelona, 125 quilòmetres a la de Girona, 205 quilòmetres a la de Lleida i 140 quilòmetres a la 
de Tarragona.  

L’execució del Pla General de Carreteres de l’Estat de 1914 va racionalitzar i actualitzar la xarxa 
viària estatal al buidar el pla anterior de les anomenades “carreteres parlamentàries”, vies que 
solien respondre a interessos polítics i únicament servien a propòsits molt locals. Va establir, a 
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més, un programa de reparació de vies seguint la gradual adaptació i inclusió de l’automòbil en 
la planificació, construcció i manteniment de les vies de comunicació. Com els grans eixos 
viaris que formaven la xarxa estatal ja s’havien desenvolupat a la segona meitat del segle XX, 
aquest pla destaca pel gran nombre de carreteres incloses amb la finalitat de connectar 
transversalment les vies més importants (Navas, 2004). 

L’estat de la Xarxa Bàsica Catalana l’any 1935, com a conseqüència de la realització dels Plans 
Estatals, es mostra en la Figura 4. 

 

 

 

Realitzant una anàlisi territorial ressalta com la densitat màxima de la xarxa correspon a les 
zones d’influència de les capitals provincials així com les capitals dels partits judicials, les quals 
queden totes integrades dins l’esquema de carreteres establert pels Plans Estatals fins al 

Figura 4: Plànol  de les carreteres provinents de Plans Estatals construïdes l’any 1935. (Font: Elaboració 
pròpia a partir de les dades proporcionades pel Pla d’ Obres Públiques del 1935 i els documents dels 

Plans Estatals anteriors al 1935) 
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moment. Es tracta, doncs, d’una xarxa de marcada radialitat respecte els punts comercials i 
industrials més actius en relació a l’activitat econòmica del país i, per tant, on hi ha més 
concentració demogràfica i desenvolupament urbà. Alhora, son el reflex clar de les àrees amb 
més circulació comercial i trànsit en general de l’època a Catalunya. Les zones pirinenques 
esdevenen les menys dotades amb uns pocs eixos que recorren els rius Segre i Noguera 
Pallaresa, rius on s’hi situen les centrals hidroelèctriques que van suposar un gran impuls per al 
territori. 

Si ens fixem en les dades numèriques resumides al Quadre 4 s’observa com la xarxa bàsica 
catalana resulta repartida de forma molt homogènia entre les quatre províncies tant en 
número de quilòmetres com en trams de carreteres estatals que discorren per cadascuna 
d’elles.  

Xarxa bàsica catalana l’any 1935 en quilòmetres i número de trams per província 

 
Província 

Quilòmetres 

% 
respecte 
el total  

Nº carreteres 
(trams) 

% 
respecte 
el total 

Barcelona 1158,57 24,1 77 22,5 
Girona 1234,89 25,7 97 28,4 
Lleida 1363,69 28,4 79 23,1 

Tarragona 1046,79 21,8 89 26 

Total: 4803,94 100 342 100 
 

 

S’observa com la xarxa bàsica es troba repartida de forma força uniforme a les quatre 
províncies, amb valors de repartiment de entre el 21,8 i el 28,4%. Tot i la distribució bastant 
equitativa de les carreteres estatals al territori, la província de Lleida en destaca per sobre de 
les altres per tenir la xarxa més extensa en quilòmetres (acumulant el 28,4% del total) i la 
província de Girona per acumular el major percentatge dels trams (el 28,4%).  

En el cas de Lleida, la província va triplicar la seva xarxa durant el primer terç del segle XX 
gràcies en part a l’impuls que van patir les valls pirinenques amb les grans obres hidràuliques 
que s’hi van realitzar i que va comportar la construcció d’importants vies estatals (Font i 
Garolera, 1999). Tal i com comenta Xavier Tarraubella i Mirabet al seu article “Els 
aprofitaments hidroelèctrics pirinencs i el seu impacte al Pallars”, l’execució de les centrals de 
Cabdella i de Talarn al primer terç del segle XX va comportar la construcció o la modificació de 
carreteres de la xarxa bàsica del partit judicial de Tremp (l’actual comarcal del Pallars Jussà). 
L’any 1912,  “Riegos y Fuerza del Ebro” va construir un tram de la carretera de Lleida a Tremp i 
la Canadenca va construir nous trams de la carretera de Tremp i la Pobla de Segur; ambdós 
actuacions van formar part de la posterior carretera General nºVII del Pla de Camins de 1935. 

Quadre 4: Carreteres provinents de Plans Estatals construïdes l’any 1935. (Font: Elaboració pròpia a 
partir de la bases de dades creada en SIG) 
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2.  Els Plans Provincial de 1878 
Mentre que la planificació i construcció de les vies principals corria per compte de l’Estat, la de 
la xarxa secundària requeia sobre les Diputacions i Ajuntaments, encara que generalment amb 
precarietat de recursos econòmics; excepte en el cas de la Diputació de Barcelona la qual 
disposava d’uns mitjans prou acceptables i va desenvolupar un gran nombre de vies, sobretot 
en comparació a les altres tres diputacions catalanes. 

L’any 1877 l’Estat va aprovar una nova Llei de Carreteres de l’Estat que instava a les 
Diputacions a elaborar plans de carreteres provincials que complementessin la xarxa bàsica 
prevista pel Pla Estatal de 1877 (Bernat Felomí, 1983). 

L’enginyer Melcior Palau va estar al cap damunt de la Direcció d’Obres Públiques de la 
Província de Barcelona entre els anys 1878 i 1899, des d’on es responsabilitza de la planificació 
i execució de la xarxa provincial de carreteres de Barcelona. L’enginyer es postula defensor de 
la xarxa local i de les vies secundàries servidores dels nuclis de pas i el trànsit local enfront la 
visió del traçat que prioritza la consecució de la distància més curta entre dos punts que 
caracteritzava la xarxa bàsica. La seva metodologia es basa en el coneixement exhaustiu de la 
realitat territorial, aconseguint una estreta relació entre la carretera i les activitats que en 
aquest s’hi desenvolupen (Navas, 2012). 

L’ideari i la metodologia de Palau es plasmen al Pla de la Província de Barcelona de 1879, amb 
un total aproximat de 1.000 quilòmetres previstos en 41 trams. El pla volia posar fi a la 
construcció de camins sense projecte i a la mala programació de les obres, per aquest motiu 
agrupava les carreteres en dos grups segons l’ordre de preferència en l’execució (Bernat 
Felomí, 1983). 

La direcció de Melcior Palau suposà l’inici del pensament regeneracionista en l’àmbit de les 
infraestructures catalanes  amb les obres públiques en el centre polític i la priorització de 
l’escala provincial i regional per damunt de l’estatal.  

El Pla de la Província de Girona de 1878 es redactà seguint criteris comercials, centrant-se en la 
circulació dels productes agrícoles i industrials de la província. L’objectiu principal del mateix 
es va fixar en facilitar el transport dels productes dels sis partits judicials en que es dividia la 
província a alguna de les estacions de ferrocarrils o les carreteres construïdes fins al moment 
per part de l’Estat. El total del pla estava format per 20 vies de longitud total aproximada  100 
quilòmetres, deu cop menys que la prevista a Barcelona,  i es presentava com una relació de 
carreteres agrupades segons els sis partits judicials (Bernat Felomí, 1983).  

Quant a la Província de Tarragona el Pla Provincial aprovat al 1878 preveia la construcció de 33 
carreteres amb un total d’uns 277 quilòmetres (Bernat Felomí, 1983). 

De la Província de Lleida no es disposa d’informació sobre el seu Pla Provincial però en la 
“Estadística de les Obres Públiques a Espanya” entre els anys 1873 i 1881 hi consten 7 
carreteres amb un total de 164 quilòmetres (Bernat Felomí, 1983). 
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L’estat de la xarxa secundaria catalana l’any 1935, com a conseqüència de la realització dels 
Plans Provincials de 1878, es mostra al Quadre 5. 

Xarxa secundaria catalana l’any 1935 en quilòmetres i número de trams per província 

 
Província 

Quilòmetres 

% 
respecte 
el total 

Nº carreteres 
(trams) 

% 
respecte 
el total 

Barcelona 533,38 78,3 36 73,5 
Girona 42,86 6,3 3 6,1 
Lleida 37,75 5,5 3 6,1 

Tarragona 67,48 9,9 7 14,3 

Total: 681,47 100 49 100 
 

 

Des de la fase de planificació de les carreteres provincials ja existien grans diferències entre les 
províncies catalanes, sobresortint entre elles la Diputació de Barcelona la qual disposava de 
més recursos per poder desenvolupar un Pla de millor qualitat i més extensió territorial sota el 
lideratge de Melcior Palau. Aquest desequilibri planificador va extrapolar-se posteriorment a la 
fase constructiva, com es pot observar al Quadre 5. Respecte la xarxa secundària catalana, 
Barcelona resultava la millor dotada tant en quilòmetres (78,3% del total) com en número de 
trams (73,5 %) seguida molt de lluny per Lleida amb el 9,9% del quilometratge i el 14,3% dels 
trams. Per tant, la centralitat de Barcelona va resultar afavorida per una important extensió de 
la xarxa secundària. 

Ressaltar que cap dels quatre Plans Provincials estava realitzat en la seva totalitat l’any 1935. El 
grau d’acompliment dels plans respecte el total dels quilòmetres previstos resultava del 53,3% 
per a Barcelona, del 42,9% per a Girona, del 24,4% per a Tarragona i finalment, del 23% per a 
Lleida. En nombre de trams planificats els valors resulten força més dispars, amb Barcelona 
molt per sobre de la resta de províncies amb un 87,8% dels trams planificats en el seu pla 
provincials ja construïts al 1935, seguida de lluny per Lleida amb el 42,8%, desprès per 
Tarragona amb el 21% i finalment per Girona amb el 15%.  

Com ja succeí des de l’inici, el Pla Provincial de la Diputació de Barcelona de 1878 va esdevenir 
el més significatiu de les quatre províncies tant en números absoluts com en el fet d’introduir a 
la planificació de la xarxa un nou ideari i metodologia d’estudi de les necessitats del territori. 
En destaquen els itineraris transversals com a línies de sutura de la xarxa bàsica, els quals 
milloren l’accessibilitat i homogeneïtat del repartiment de les vies a tota la província. 

Quadre 5: Carreteres dels Plans Provincials de 1878 construïdes l’any 1935. (Font: Elaboració pròpia a 
partir de la bases de dades creada en SIG) 

 

26 
 

ETSCCPB - UPC 
 

 



 

El Pla General d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 1935. 
Anàlisi metodològica de la seva planificació viària 

  
 

 

Figura 5: Plànol de les carreteres del Pla Provincial de la Diputació de Barcelona de 1878 construïdes 
l’any 1935. (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel Pla d’Obres Públiques del 

1935 i els documents dels Plans Provincials anteriors al 1935). 
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Figura 6: Plànol de les carreteres del Pla Provincial de la Diputació de Girona de 1878 construïdes l’any 
1935. (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel Pla d’Obres Públiques del 1935 i 

els documents dels Plans Provincials anteriors al 1935). 

 

Figura 7: Plànol de les carreteres del Pla Provincial de la Diputació de Tarragona de 1878 construïdes 
l’any 1935. (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel Pla d’Obres Públiques del 

1935 i i els documents dels Plans Provincials anteriors al 1935). 
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3. Plans de Camins Veïnals Provincials (fins 1914) 
A partir de l’any 1905 la idea central de planificació de la xarxa viaria en benefici de l’activitat 
econòmica del territori es substitueix per la recerca de l’equilibri territorial on les vies de 
comunicació es despleguen de manera extensiva per tal de proporcionar una accessibilitat 
capil·lar al territori  amb l’objectiu de treure de la incomunicació els pobles que es trobaven 
aïllats i redistribuint de manera més homogènia la riquesa del país (Navas, 2004). 

La consecució d’aquest reequilibri territorial va comportar la planificació de successius plans 
de Camins Veïnals, que resultaven vies de qualitat tècnica discreta, i per tant, de baix 
pressupost,  permetent el desplegament d’un nombre major de vies.   

Figura 8: Plànol de les carreteres del Pla Provincial de la Diputació de Lleida de 1878 construïdes l’any 
1935. (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel Pla d’ Obres Públiques del 1935 i 

els documents dels Plans Provincials anteriors al 1935). 
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La Llei de Carreteres de l’Estat de 1877 va afavorir també l’extensió d’una xarxa a escala local 
al responsabilitzar els Ajuntaments dels camins veïnals i facilitar subvencions per a la seva 
construcció. D’aquesta manera, la xarxa local passa a ser competència dels Ajuntaments i les 
Diputacions generant-se grans desequilibris entre les províncies en detriment de les més 
pobres.  

La Llei de Camins Veïnals aprovada per l’Estat al 1904 i que posava de manifest la necessitat 
d’actuació de l’estat juntament amb les diputacions per a la potenciació dels Camins Veïnals, 
va ser el marc legal que propicià l’impuls del conjunt de plans que es succeeixen durant la 
primera dècada del segle XX. Per assegurar la seva viabilitat econòmica es van establir 
convenis entre l’estat i les diputacions per subvencionar camins veïnals considerats preferents. 
Un exemple primerenc és el Pla de camins veïnals de 1905 de Barcelona (Navas, 2004).  

Al 1899, Victorià Felip substitueix Melcior de Palau com a  enginyer en cap de la Direcció 
d’Obres Públiques Provincials de Barcelona. L’enginyer defensà els camins veïnals com a 
principal projecte a realitzar enfront de les carreteres provincials.  En un primer moment, els 
arguments de pes per a aquest canvi en l’escala de planificació van ser econòmics ja que la 
rebaixa de la qualitat tècnica de les carreteres possibilita la construcció de més quilòmetres i, 
per tant, una política més intensiva de vies. En segon moment, la idea de l’equilibri territorial 
va acabar imposant-se com ideari impulsor de la construcció extensiva de camins veïnals per 
dotar d’un mateix grau d’accessibilitat tot el territori (Navas, 2012). 

El triomf de Solidaritat Catalana a les eleccions de 1907 a la Diputació de Barcelona i  l’elecció 
d’Enric Prat de la Riba com a president de la Diputació de Barcelona, va marcar la continuïtat 
de la línia planificadora seguida per la Diputació fins al moment quant a obres públiques 
(Navas, 2012). 

L’any 1908, es va aprovar l’anomenat “Plan de caminos vecinales para los pueblos de la 
provincia actualment incomunicados”. Amb aquest nou Pla s’introdueix un nou ordre de 
preferència dels camins segons la definició d’“incomunicació” establerta com “inexistència de 
camí carreter de connexió que no es pogués utilitzar durant tot l’any”.  El pla es basa en un 
model més econòmic i extensiu pel qual els camins planificats busquen el recorregut més curt 
a la xarxa i es prioritza el número de camins en detriment de la seva qualitat, creant una xarxa 
formada per camins de baixa qualitat tècnica afluents a la xarxa viària existent. L’ordre de 
construcció dels camins es fixava a partir de concursos de subvencions estatals on es donava 
preferència a aquells ajuntaments que oferien una millor rebaixa del percentatge de la 
subvenció, afavorint de nou aquelles regions amb més recursos econòmics i condemnant a la 
incomunicació als nuclis aïllats (Navas, 2004). 

Dos anys més tard, s’aprova el Pla de Camins Veïnals Generals de Barcelona que representà el 
pla més ambiciós al recollir els camins planificats al plans anteriors de 1905 i 1908 i afegir un 
bon número de camins nous. Per altra banda, el pla destaca per la recuperació de les vies 
transversals com a línies de sutura entre la xarxa ja consolidada (Navas, 2004). 
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4. Pla de Vies de Comunicació de la Mancomunitat de 1920 
La constitució de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1924) va marcar el primer moment en 
que és va poder tenir una visió conjunta de les necessitats de Catalunya quant a 
infraestructures de comunicació. Aprofitant aquesta ocasió històrica, la Mancomunitat 
Catalana va protagonitzar un dels moments més brillants del país per a planificar i modernitzar 
la xarxa viària, culminant en el Pla de Vies de Comunicació de la Mancomunitat de Catalunya 
de 1920.  

L’any 1913, es signava el Reial Decret que permetia les diputacions provincials a mancomunar-
se amb finalitats administratives. Posteriorment, al 1914, es creà la Mancomunitat Catalana la 
qual, en un principi, no gaudia de competències pròpies i només va poder assumir aquelles 
que li traspassaren les diputacions.  En l’àmbit viari, les competències adquirides van ser la 
construcció de les noves carreteres provincials i camins veïnals, juntament amb el 
manteniment de les ja construïdes o les que es construïssin. Els trets principals que van marcar 
la seva política no van ser d’altres que els idearis abanderats anteriorment pels enginyers 
Melcior de Palau i Victorià Felip des de la Diputació de Barcelona, és a dir, la modernització del 
país i la recerca de l’equilibri territorial resolent els problemes d’aïllament i assolint, d’aquesta 
manera, un creixement econòmic equitatiu repartit en tot el territori (Font i Garolera, 1999). 

La gran diferència respecte els plans anteriors governats per aquestes directrius va ser la 
possibilitat de trencar amb les limitacions provincials i ampliar l’escala de planificació, i 
construcció, a una escala de país, aconseguint una organització global, més homogènia i millor 
integrada al territori de Catalunya.  

La Mancomunitat Catalana va dur a terme una planificació extensiva de la xarxa local per a tot 
el territori. La metodologia emprada es caracteritzava per seguir una doble estratègia. Per una 
banda, es va crear una Junta Comarcal per recaptar informació de les necessitats viàries de 
cada municipi, la qual cosa donava una visió molt realista i propera de les necessitats del 
territori. I per una altra banda, el 1915, es van crear unes bases per a la selecció de projectes, 
depuració de vies i ponts segons uns criteris definits a “Normes a seguir en la tria i la 
construcció de carreteres i camins” de les que en van sortir les obres més necessàries i 
urgents. De l’estratègia seguida en sorgí la proposta del Pla General de vies de comunicació i 
ponts de 1918 com la tria de les demandes recopilades i on s’especificava la prioritat 
d’actuació. Dos anys més tard, el pla de 1918 es succeïa pel Pla General de Vies de 
Comunicació de Catalunya de 1920, pla de gran rellevància per a Catalunya i que va servir de 
base per a la planificació posterior de la xarxa viària catalana i per conseqüència, de la xarxa 
actual. El Pla de 1920 resultava de la unió de la planificació de les quatre províncies i establia la 
priorització de les demandes existents recopilades per la Junta Comarcal sempre sota la 
premissa d’assolir un repartiment més equilibrat de les actuacions i recursos per tot el territori 
(Navas, 2004). 

NUEL MATO, Laura (2015) 
 

31 
 

 



 
 

Precedents al Pla de 1935: 
Correspondència entre planificació i construcció dels plans 

  
 
El pla es presentava com una relació de camins veïnals, travesses i ponts agrupats per partits 
judicials on es preveia la construcció de un total de 1195 línies per a tota Catalunya, 407 a 
Barcelona, 244 a Girona, 369 a Lleida i 175 a Tarragona2. 

El plànol de la Figura 9 recull les carreteres planificades per la Mancomunitat i que havien estat 
construïdes fins al 1935. 

 

 

 

2 Dades obtingudes de la memòria original del Pla General de Vies de Comunicació de Catalunya de 
1920.  

Figura 9: Plànol de les carreteres del Pla de Vies de Comunicació de la Mancomunitat de 1920 
construïdes l’any 1935. (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel Pla d’Obres 

Públiques del 1935 i el Pla de Vies de Comunicació de la Mancomunitat de 1920). 
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En general, les carreteres planificades per la Mancomunitat i que es van construir abans del 
1935 estan compostes per diferents tipologies de línies. Per una banda, resulta molt 
important, essent el 64,5% del total de les vies, la presencia de línies curtes (de menys de 5 
quilòmetres) que comuniquen nuclis fins el moment oblidats per la xarxa bàsica i secundària 
catalana, la presència d’aquestes vies agafa rellevància a la província de Girona, molt 
especialment al partit judicial de Figueres, així com a la Seu d’Urgell i als partits judicials 
costaners al nord de Barcelona. Per altra banda, amb el 34,35%, apareixen un tipus de línies de 
mitja llargada (de 5 a 20 quilòmetres) que actuen principalment com a línies de sutura de la 
xarxa bàsica alhora que doten de comunicació a les poblacions que es troben al seu traçat. 
Aquesta tipologia es concentra fonamentalment al terç central del país; la meitat sud de les 
províncies de Lleida i Barcelona i el nord de Tarragona. Finalment, el conjunt de carreteres es 
completa amb cinc vies de més de 20 quilòmetres, poc més del 1%, i que es concreten al 
Quadre 6. 

Carreteres recollides al Pla de Vies de Comunicació de la Mancomunitat i construïdes 
fins l’any 1935 en quilòmetres i número de trams per partits judicials 

 
Carretera Quilòmetres 

Partit 
Judicial  Província 

De Gandesa a Pobla de Masaluca per Vilalba 22,6 Gandesa Tarragona 
De Solsona a Sant Llorenç de Morunys, tros 

1er. 22,95 Solsona Lleida 
De Torà a Solona 28,1 Solsona Lleida 

De Balaguer a Agramunt 24,2 Balaguer Lleida 
Del quilòmetre 120 de la carretera de Lleida a 

Puigcerdà a Gerri de Sal 30,9 
Seu 

d’Urgell Lleida 
 

 

 

Vegis l’anàlisi territorial del Quadre 7. 

Carreteres recollides al Pla de Vies de Comunicació de la Mancomunitat i construïdes fins 
l’any 1935 en quilòmetres i número de trams per partits judicials 
 

Província 
Quilòmetres 

% 
respecte 
el total  

Nº carreteres 
(trams) 

% 
respecte 
el total 

Arenys de Mar 38,7 1,82 12 2,73 
Barcelona 23,56 1,11 10 2,28 

Berga 40,06 1,89 9 2,05 
Granollers 97,19 4,58 22 5,01 
Igualada 83,59 3,94 19 4,33 
Manresa 102,19 4,82 18 4,10 
Mataró 21,17 1,00 10 2,28 

Quadre 6: Carreteres del Pla de Vies de Comunicació de la Mancomunitat de 1920 construïdes l’any 1935 
amb llargades superiors a 20 quilòmetres. (Font: Elaboració pròpia a partir de la bases de dades creada 

en SIG) 
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Sabadell 28,17 1,33 8 1,82 
Sant Feliu 86,94 4,10 21 4,78 
Terrassa 39,69 1,87 12 2,73 

Vic 95,32 4,49 19 4,33 
Vilafranca del Penedès 71,73 3,38 13 2,96 

Vilanova i la Geltrú 35,69 1,68 5 1,14 
Total província de Barcelona: 764 36,01 178 40,54 

Figueres 119,85 5,65 28 6,38 
Girona 66,91 3,15 19 4,33 

La Bisbal de l’Empordà 36,9 1,74 10 2,28 
Olot 26,56 1,25 9 2,05 

Puigcerdà 43,68 2,06 9 2,05 
Santa Coloma 47,12 2,22 11 2,51 

Total província de Girona: 341,02 16,07 86 19,6 
Balaguer 165,84 7,82 25 5,69 

Borges Blanques 95,96 4,52 11 2,51 
Cervera 109,58 5,16 20 4,56 
Lleida 55,52 2,62 15 3,42 

Seu d’Urgell 52,75 2,49 5 1,14 
Solsona 87,47 4,12 9 2,05 

Sort 35,42 1,67 4 0,91 
Tremp 15,17 0,71 3 0,68 
Viella 6,37 0,30 3 0,68 

Total província de Lleida: 624,08 29,41 95 21,64 

Falset 24,6 1,16 7 1,59 
Gandesa 35,76 1,69 5 1,14 

Montblanc 62,48 2,94 15 3,42 
Reus 9,43 0,44 5 1,14 

Tarragona 32,87 1,55 8 1,82 
Tortosa 124,6 5,87 13 2,96 

Valls 38,52 1,82 12 2,73 
El Vendrell 64,33 3,03 15 3,42 

Total província de Tarragona: 392,59 18,5 80 18,22 

Total: 2121,69 100 439 100 
 

 

Si analitzem les dades del Quadre 7,  l’acompliment global del Pla de la Mancomunitat quinze 
anys més tard de la seva aprovació es troba en la línia dels ritmes constructius del moment 
amb un 37,6% de les vies construïdes. A nivell provincial existeixen variacions en aquest grau 

Quadre 7: Carreteres del Pla de Vies de Comunicació de la Mancomunitat de 1920 construïdes l’any 
1935. (Font: Elaboració pròpia a partir de la bases de dades creada en SIG) 
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(2) (1) 

d’acompliment general del pla. Per una banda es troben la província de Tarragona (amb el 
45,7% dels trams construïts) i Barcelona (amb el 43,7%), les quals superen en 8,1 i 6,1 punts 
percentuals el valor promig. Mentre que Girona (amb el 35,3%) i especialment Lleida (amb el 
25,8%) presenten acompliments inferiors al promig del país.  

La xarxa construïda resulta repartida de forma bastant homogènia entre les quatre províncies 
en número de trams de carreteres, a excepció de la província de Barcelona que de nou surt 
reforçada per aquest pla. Destacar que les província de Barcelona i Lleida gairebé dupliquen el 
quilometratge de Girona i Tarragona, fet atribuïble en el cas de Lleida a la poca dotació viària 
anterior i que el Pla de la Mancomunitat va voler pal·liar quant a vies de mitja llargada que 
proporcionessin la intercomunicació entre trams de xarxa bàsica com a línies de sutura 
d’aquesta.  

 

 

 

Dels gràfics mostrat a la Figura 10, i juntament amb les dades exposades al quadre 7, s’extreu 
que els territoris del terç central del país i els partits judicials extrems, Figueres i Tortosa, van 
resultar els més afavorits per les noves carreteres planificades al pla de la Mancomunitat de 
1920 i construïdes abans del 1935.  Concretament, tant en quilòmetres com en nombre de 
trams van ser Balaguer, Figueres i Granollers els millors dotats per aquestes noves vies, mentre 
que els més desafavorits van ser Viella, Tremp i Reus.  

Figura 10: Gràfic de la distribució en percentatge dels quilòmetres (1) i dels trams (2) de les carreteres del 
Pla de Vies de Comunicació de la Mancomunitat de 1920 construïdes l’any 1935. (Font: Elaboració pròpia 
a partir de les dades proporcionades pel Pla d’Obres Públiques del 1935 i la base de dades creada en SIG) 
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És destacable el paper de la Mancomunitat en el procés de reequilibri territorial del país, 
estenent  l’accessibilitat i comunicació dels nuclis de manera més homogènia i extensiva. Però 
malgrat la gran tasca que es va desenvolupar durant aquest període, encara restaven zones del 
territori greument oblidades on les infraestructures viàries seguien sent escasses, com és el cas 
del Pirineu i Prepirineu Lleidatà i zones interiors del país com Solsona i Berga. 

En capítols posteriors es posarà de manifest com la important feina de planificació que va dur 
a terme la Mancomunitat va establir les bases de la planificació realitzada per l’equip de 
Victoriano Muñoz Oms al redactar el Pla de Camins de 1935, incorporant un gran número de 
les vies ja planificades, però encara no construïdes, per la Mancomunitat i donant continuïtat a 
l’ideari consolidat durant aquesta època i a l’entorn al voltant del qual girarà tot el Pla: la 
recerca de l’equilibri territorial i treure de la incomunicació els pobles aïllats de Catalunya.  

 

5. Plans de Camins Veïnals de les Províncies (1924-1935) 
En finalitzar la Mancomunitat Catalana l’any 1924 amb l’inici de la dictadura de Primo de 
Rivera, les carreteres tornen a ser competència de cada diputació per separat, i per tant, la 
planificació torna a quedar fragmentada amb el retorn a l’escala provincial i, en conseqüència, 
la pèrdua de la visió de país. A més, durant aquest període s’incrementà la independència 
d’actuació entre els nivells de la xarxa viària, al no existir cap coordinació entre l’estat, que 
s’encarregarà de la modernització de les vies radials respecte Madrid amb la introducció dels 
itineraris del Circuit Nacional de Ferms Especials, i les diputacions, que es veuen obligades a les 
construccions provincials aïllades (Navas, 2004). 

Des de l’Estat s’intenta racionalitzar la construcció de la xarxa local amb la promulgació de 
l’Estatut Provincial de 1925 pel qual les diputacions s’havien de fer càrrec de la construcció 
dels camins veïnals de tots els municipis amb més de 75 habitants i establia que cada diputació 
havia de tenir una “Secció de Vies i Obres” de tècnics qualificats que es fes càrrec dels nous 
plans de Camins Veïnals.  Com a resultat de l’Estatut s’inaugurà una etapa on cada diputació 
s’encarrega de l’aprovació de nous plans de Camins Veïnals, dels quals se’n  destaquen els 
esmentats a continuació (Font i Garolera, 1999). 

Al 1929, la Diputació de Barcelona aprova el Pla General de Camins Veïnals de la Província de 
Barcelona, pla idèntic al seu antecessor de 1926 però amb dues diferències fonamentals; 
incorporava una sistematització precisa de la gestió econòmica i administrativa dels camins 
inclosos i proposava la definició de “categoria de poble” com a “nucli de més de 75 habitants”, 
criteri que es va mantenir en tots els plans posteriors a l’hora d’establir la necessitat o no d’un 
camí veïnal.  En preveia la construcció d’un total de 367 camins, uns 2100 quilòmetres, dels 
quals en considerava de preferent construcció 126 vies que sumaven prop de 635 quilòmetres. 
El pla de 1929 va esdevenir un pla de gran rellevància al establir els criteris bàsics de l’actual 
xarxa local barcelonina i pel seu alt grau d’execució amb vigència fins l’any 1980 (Navas, 2004). 

Els Plans de Camins Veïnals aprovats per les Diputacions de Girona i Tarragona, tots dos l’any 
1926, resulten plans molt menys elaborats on només hi consta la relació dels camins inclosos 
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en cada cas. El Pla de Camins Veïnals de la Província de Girona estava constituït per l’agrupació 
per partit judicial dels camins i ponts a executar amb un total de 321 camins veïnals i 32 ponts. 
El pla de la Província de Tarragona preveia la construcció de 168 nous camins veïnals3. 

En referència al Pla de Camins Veïnals de la Diputació de Lleida, aquest es va aprovar l’any 
1928 i va ser elaborat per Victoriano Muñoz Oms, l’enginyer de camins que anys més tard va 
encarregar-se de la redacció del Pla d’Obres Públiques de la Generalitat de 1935. Resultava un 
pla molt ambiciós i extens en que es preveia la construcció de 242 camins veïnals que sumaven 
un total de 1.388,64 quilòmetres. Les actuacions incloses en ell es classificaven en preferents o 
diferides, segons la urgència en la seva construcció, i es presentaven acompanyades d’un cost i 
un quilometratge aproximat.  

L’estat de la xarxa local catalana l’any 1935, com a conseqüència de l’execució del Plans de 
Camins Veïnals desenvolupats per les Diputacions, es recull al Quadre 8. 

Xarxa local catalana com a conseqüència de l’execució dels Plans de Camins Veïnals l’any 
1935 en quilòmetres i número de trams per província 

 
Província 

Quilòmetres 

% 
respecte 
el total  

Nº carreteres 
(trams) 

% 
respecte 
el total 

Barcelona 63,02 14,2 25 19,8 
Girona 153,55 34,7 48 38,1 
Lleida 98,52 22,2 31 24,6 

Tarragona 127,93 28,9 22 17,5 

Total: 443,02 100 126 100 
 

 

S’observa com la xarxa local fruit de la realització dels Plans de Camins Veïnals de les 
Diputacions es trobava molt poc desenvolupada a Catalunya, reduint-se a unes poques vies la 
llargada total de les quals no superava els 450 quilòmetres. De les diputacions en destaca 
Girona com la més equipada, quant a camins veïnals dels Plans de les Diputacions construïts 
l’any 1935, en quilòmetres (34,7%)  i número de trams (38,1%).  En segons posició es troba 
Tarragona quant a quilòmetres (amb el 28,9%), seguida de Lleida (amb el 22,2%) i finalment 
Barcelona. En nombre de trams construïts Tarragona i Lleida s’intercanvien posicions, situant-
se aquesta última per davant amb el 31% dels trams construïts al 1935 respecte el 22% de 
Tarragona.  

Respecte el grau d’acompliment dels Plans de Camins Veïnals de les Diputacions des de 1924 
fins a 1935, l’ordre entre províncies resulta el mateix que el de la distribució provincial dels 
quilòmetres construïts aquell any. Amb el 15% del total de trams planificats a Girona 
construïts, el 13,1% dels de Tarragona, el 12,8% dels de Lleida i el 6,8% dels de Barcelona.  

3 Dades obtingudes de les memòries originals dels Plans de Camins Veïnals de les Diputacions de Girona i 
Tarragona del 1926. 

Quadre 8: Carreteres dels Plans de Camins Veïnals de les Diputacions construïdes l’any 1935. (Font: 
Elaboració pròpia a partir de la bases de dades creada en SIG) 

 

NUEL MATO, Laura (2015) 
 

37 
 

 

                                                           



 
 

Precedents al Pla de 1935: 
Correspondència entre planificació i construcció dels plans 

  
 
La distribució provincial dels trams planificats en els Plans Provincials de les Diputacions i el seu 
grau d’acompliment l’any 1935 resulten dades que es correlacionen perfectament. Alhora 
aquestes depenen directament del període de temps que va restar entre l’aprovació del pla i la 
nostra data d’estudi, l’any 1935. En aquest sentit les dues províncies amb els graus 
d’acompliment més alts (Girona i Tarragona) corresponen a les que tenien els plans més 
primerencs, concretament del 1926, i per tant existia un període de 9 anys per a la seva 
construcció. En segona posició es troba Lleida amb un pla aprovat al 1928, és a dir, amb un 
període de 7 anys fins al 1935. I finalment Barcelona, la qual tenia el pla més tardívol, aprovat 
al 1929 i amb només 6 anys de marge.  

Les dades anteriors constaten la falta de capil·laritat i accessibilitat a escala local que patia la 
xarxa viària catalana l’any 1935. Fins el moment s’havia prioritzat la construcció de la xarxa 
bàsica, vies de gran quilometratge que servien a la comunicació entre grans i mitjans nuclis del 
país, en detriment dels nombrosos petits nuclis que encara restaven aïllats i, per tant, 
condemnats a la incomunicació.  

 

 
Figura 11: Plànol de les carreteres dels Plans de Camins Veïnals de la Diputació de Barcelona construïdes 

l’any 1935. (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel Pla d’Obres Públiques del 
1935 i els documents dels Plans de Camins Veïnals de Barcelona) 
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Figura 12: Plànol de les carreteres dels Plans de Camins Veïnals de la Diputació de Girona construïdes 
l’any 1935. (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel Pla d’Obres Públiques del 

1935 i els documents dels Plans de Camins  Veïnals de Girona) 

Figura 13: Plànol de les carreteres dels Plans de Camins Veïnals de la Diputació de Tarragona construïdes 
l’any 1935. (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel Pla d’Obres Públiques del 

1935 i els documents dels Plans de Camins  Veïnals de Tarragona) 
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6.  Circuit Nacional de Ferms i la modernització de les infraestructures 
viàries per adaptar-les al automòbil (1900-1935) 

El Ferrocarril va constituir el model de transport revolucionari del segle XIX i esdevingué 
hegemònic, especialment, en la circulació de passatgers i de grans càrregues. Però amb el 
sorgiment de l’automòbil a principis del segle XX s’inicia un procés de transformació tant en el 
concepte de mobilitat com en la planificació i les característiques de les noves vies de 
comunicació (Navas, 2004). 

Figura 14: Plànol de les carreteres dels Plans de Camins Veïnals de la Diputació de Lleida construïdes 
l’any 1935. (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel Pla d’Obres Públiques del 

1935 i els documents dels Plans de Camins  Veïnals de) 
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En avançar el primer terç del segle XX, els automòbils s’imposen en els desplaçaments curts 
per sobre dels ferrocarrils que passen a liderar el transport de grans volums i grans distàncies.    
Amb la consolidació de l’automòbil, les carreteres i camins esdevenen les principals 
infraestructures terrestres del segle XX i s’incorpora un tipus de mobilitat expansiva en el 
territori, que incentiva la mobilitat de les persones i un nou ús de les carreteres associat al 
lleure i oci (Navas, 2004). 

L’eficiència de l’automòbil i l’augment del parc de vehicles va provocar l’aparició de nous 
problemes viaris fins el moment inexistents, com la necessitat de carreteres de millors 
característiques tècniques i l’establiment d’una reglamentació específica de la circulació. 
L’increment de la velocitat i el trànsit van augmentar la preocupació per la seguretat viària i 
pels efectes negatius dels nous mitjans de transport sobre les vies de comunicació (Font i 
Garolera, 1999). 

Ben aviat, es va fer evident que les carreteres construïdes fins aquell moment amb criteris 
econòmics i d’adaptació al terreny resultaven inadaptades i sovint perilloses per a la circulació 
d’automòbils. És per aquest motiu que ja des de principis de segle es produeix la promulgació 
de nombroses lleis, reglamentacions i plans per tal de pal·liar aquest problema (Font i 
Garolera, 1999). 

El 1908, es celebra el Primer Congrés Internacional de Carreteres i es ressalta la mala 
adequació del patrimoni viari a l’automòbil. Gran part de les carreteres espanyoles estaven 
construïdes amb ferm de macadam el qual necessitava d’una conservació constant i 
ocasionava problemes d’higiene degut a la generació de pols. Les carreteres presentaven 
traçats molt sinuosos, per plegar-se al terreny, i existien poques obres de fàbrica. Pocs anys 
més tard, el 1912, es celebra el Congrés Nacional de Conservació de Carreteres (Navas, 2004). 

El 1914, s’aprova el Pla General de Carreteres de l’Estat en el qual s’inclou un pla de reparació 
de vies per primer cop a Espanya (Navas, 2004).  

Tal i com s’ha comentat anteriorment, la etapa de la Mancomunitat Catalana (1914-1924) 
destaca per la seva gran tasca planificadora, la rellevància de la qual respecte les vies de 
comunicació del país té vigència avui dia.  

Durant aquest període d’excel·lència en quan a planificació de la xarxa viària, la Mancomunitat 
també va incorporar les noves exigències derivades de l’automòbil a la seva actuació, la qual es 
pot diferenciar en dues fases. La primera es va centrar en l’acondicionament de les vies 
existents amb les primeres millores per modernitzar la xarxa, tal com la modificació de traçats 
antics, la construcció de noves obres de fàbrica i la col·locació de nous ferms en algunes vies. 
La segona fase es centrava en la planificació de les noves vies i esdevingué l’inici en la 
construcció de les carreteres modernes amb actuacions en el traçat i els nous paviments per 
suportar el trànsit de vehicles a motor (Navas, 2004). 

Poc temps més tard, l’any 1926, es crea el “Patronato Nacional del Circuito de Firmes 
Especials” que aprova el  “Plan del Circuito Nacional de Firmes Especiales” de finançament 
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estatal, l’objectiu del qual és fomentar el turisme i seleccionar un conjunt de carreteres 
adaptades als nous requeriments del trànsit automòbil. D’aquesta manera, el Patronat 
s’encarrega d’introduir paviments especials amb reg asfàltic sobre macadam als itineraris 
escollits pel circuit i de col·locar llambordes als accessos de poblacions importants. El mateix 
any s’aprova el Pla d’Obres de reparació extraordinària o millores especials de la direcció 
d’Obres Públiques provincials de Barcelona amb la finalitat de modernitzar la xarxa viària 
barcelonina introduint paviments especials al 50% de les vies i sanejant la resta amb nous 
materials o l’ús de cilindres compressors (Navas, 2004). 

Les carreteres catalanes pertanyents al “Circuito Nacional de Firmes Especiales” i que estaven 
incloses en la documentació del Pla d’Obres Públiques de 1935 eren la carretera de Madrid a 
França per la Jonquera, la de València a Molins de Reis i la de Alcolea del Pinar a Tarragona.  

 

 

 

Tres itineraris que sumaven un total de 577,53 quilòmetres el repartiment provincial dels quals 
es resumeix al Quadre 9. 

Figura 15:Plànol de les carreteres catalanes del Circuito Nacional de Firmes Especiales l’any 1935. (Font: 
Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel Pla Obres Públiques del 1935) 
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Carreteres incloses al Circuito Nacional de Firmes Especiales l’any 1935 

 
Província Quilòmetres 

% 
respecte el total  

Barcelona 179,85 31,2 
Girona 83,12 14,4 
Lleida 85,43 14,8 

Tarragona 229,13 39,6 

Total: 577,53 100 
 

 

Tarragona i Barcelona (amb el 39,6% i el 31,2% dels quilòmetres respectivament) resultaven de 
lluny les províncies més ben dotada per aquest tipus de vies al discorre pel seu territori en 
ambdós casos dos dels circuits plantejats. Amb un pes inferior es troben les províncies de 
Lleida i Girona (amb el 14,8% i el 14,4% respectivament), per les quals únicament discorre la 
carretera de Madrid a França per la Jonquera.  

En aquest cas no podem estudiar el grau d’acompliment de les vies incloses en el  “Plan del 
Circuito Nacional de Firmes Especiales” perquè es tracta de carreteres que ja estaven 
construïdes. 

 

7. Acompliment dels Plans de Carreteres de Catalunya precedents al Pla 
de Camins de la Generalitat de 1935 

En aquest apartat voldríem recollir a mode de resum tota la informació descrita fins el 
moment referent al grau d’acompliment dels Plans de Carreteres elaborats per la Generalitat 
catalana (en el cas de la Mancomunitat) i les Diputacions provincials abans de la redacció del 
Pla de Camins de la Generalitat de 1935.  

Els percentatges del trams construït en referència els que s’havien planificat en cadascun dels 
plans es mostra al Quadre 10. 

Grau d’acompliment dels Plans de Carreteres catalans precedents al Pla de Camins de 1935 
Província Plans Provincials 

de 1878 (%) 
Pla de Vies de Comunicació de 
la Mancomunitat de 1920 (%) 

Plans de Camins Veïnals 
de les Diputacions 

(1924-1935) (%) 
Barcelona 53,3 43,7 6,8 

Girona 42,9 35,3 15 
Tarragona 24,4 45,7 13,1 

Lleida 23 25,8 12,8 
Catalunya 35,9 37,6 11,925 

 

Quadre 9: Carreteres incloses al Circuito Nacional de Firmes Especiales l’any 1935.  (Font: Elaboració 
pròpia a partir de la bases de dades creada en SIG) 

 

 

Quadre 10: Grau d’acompliment dels Plans de Carreteres de Catalunya precedents al Pla de Camins 
de 1935. (Font: Elaboració pròpia a partir de la bases de dades creada en SIG) 
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Dels resultats recollits al Quadre 10 s’extreu la conclusió que l’acompliment dels Plans de 
Carreteres catalans l’any 1935 restava molt lluny de la seva execució total, quedant entorn 
d’un terç (el 35,9%) de vies construïdes quant a les carreteres planificades als Plans Provincials 
de 1878, un 37,6% per a les vies del Pla de la Mancomunitat i uns valors molt més baixos per 
als camins veïnals dels Plans de les Diputacions, amb únicament el 11,9% dels trams construïts. 
D’aquesta manera podem afirmar que existia una correspondència força baixa entre 
planificació i construcció de les actuacions previstes pels Plans de Carreteres de Catalunya 
elaborat a finals del segle XIX i principis del XX.  

Si analitzem l’acompliment per província, s’observa com aquest en cap cas va ser uniforme 
arreu del territori, existint una clara predominança per part de la província de Barcelona  en 
referència a  les carreteres provincials (amb el grau més alt de les quatre) i les vies incloses al 
Pla de la Mancomunitat de 1920 (en segona posició,  però molt propera a les xifres de la 
primera que era Girona). A l’altre extrem es troba la província de Lleida on es donen els graus 
d’acompliment més petits del país en ambdós plans (el de carreteres provincials i el de la 
Mancomunitat), amb valors molt per sota de la mitjana catalana i propers al 50% del que es 
donaven a Barcelona. Aquest fet, com es veurà més endavant,  va portar a uns desequilibris 
molt important entre les províncies catalanes, situant-se la de Barcelona al capdavant quant a 
densitat de la xarxa viària i Lleida en última posició amb una situació molt precària i d’urgent 
necessitat.  

La tendència descrita fins el moment quant a l’acompliment dels plans segons les províncies 
sembla no mantenir-se en els Plans de camins veïnals de les Diputacions. Però per al seu 
anàlisi, en aquest cas, cal tenir en compte que cadascun d’ells es va aprovar en dates diferents 
(l’any 1926 en el cas de Girona i Tarragona, 1928 a Lleida i 1929 a Barcelona) i per tant sembla 
normal pensar que els plans més antics, i que tenien un període més llarg de temps per a la 
seva execució fins al 1935, presentessin un percentatge major de vies construïdes. En efecte, si 
ens fixem en les dades del Quadre 10 Girona i Tarragona es posicionen al capdavant quant a 
grau d’acompliment dels seus respectius plans, seguides de Lleida i per últim per Barcelona.  

Així doncs, per al cas dels Plans de camins veïnals de les Diputacions ens ha semblat més 
interessant analitzar la seva taxa anual d’acompliment.  

Taxa anual d’acompliment dels Plans de Camins Veïnals de les Diputacions (1924-1935) 
Barcelona (%) Girona (%) Tarragona (%) Lleida (%) 

1,1 1,7 1,5 1,8 
 

 

Al Quadre 11 s’observa com tot i posicionar-se en una tercera posició quant a l’acompliment 
global del seu Pla de Camins Veïnals l’any 1935, realment era la província de Lleida la que 
presentava una taxa anual d’acompliment més elevada, seguida de Girona, Tarragona i en 
última posició Barcelona.  

Quadre 11: Taxa anual d’acompliment dels Plans de Camins Veïnals de les Diputacions (1924-1935). 
(Font: Elaboració pròpia a partir de la bases de dades creada en SIG) 
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Si realitzem el mateix càlcul per als diferents plans de carreteres estudiats s’obtenen els 
resultats que es mostren al Quadre 12. 

Taxa anual d’acompliment promig dels Plans de Carreteres catalans precedents al Pla de 
Camins de 1935 

Plans Provincials de 
1878 (%) 

Pla de Vies de Comunicació de la 
Mancomunitat de 1920 (%) 

Plans de Camins Veïnals de les 
Diputacions (1924-1935) (%) 

0,63 2,5 1,525 
 

 

Vegis com el Pla de la Mancomunitat de 1920 presentava una taxa anual d’execució de les 
seves actuacions molt superior a la que presentaven la resta dels Plans de Carreteres catalans 
precedents al Pla de Camins de 1935. Aquet fet denota la ferma voluntat de la Mancomunitat 
catalana de modernitzar la xarxa viària catalana i la excel·lent tasca tant de planificació com de 
construcció que va realitzar en comparació amb els altres plans elaborats en el nostre període 
d’estudi.  

 

8. Avaluació de l’estat de la Xarxa de Carreteres de Catalunya al 1935 
L’evolució que va experimentar la xarxa viària catalana durant l’últim terç del segle XIX i el 
primer del segle XX va ser molt remarcable i l’agregació de tot el descrit als apartats anteriors 
va resultar en la següent situació de la xarxa al 1935 (vegis el Quadre 13) i per tant d’on va 
partir la feina realitzada per Victoriano Muñoz Oms i els seu equip en relació amb el Pla de 
Camins de 1935.  

Xarxa viària de Catalunya l’any 1935 
Província Ministeri 

Obres 
Públiques 
de l’Estat 

Generalitat Circuit 
Nacional 
de Ferms 
Especials 

Total 
Carreteres Camins 

Veïnals 
Quilòmetres % respecte 

Catalunya 

Barcelona 1.158,57 533,39 826,96 179,85 2.698,77 31,3 
Girona 1.234,89 42,86 494,58 83,12 1.855,45 21,5 
Lleida 1.363,69 37,75 722,59 85,43 2.209,46 25,6 

Tarragona 1.046,79 67,47 520,58 229,13 1.863,97 21,6 
Catalunya 4.803,94 681,47 2.564,71 557,53 8.627,65 100 
Espanya 7.052 10.64 28.01 - 109.176 Catalunya 

= 7,9% 
d’Espanya 

 

 

Observem com la província de Barcelona estava dotada de la xarxa més extensa amb 2.698,77 
quilòmetres de vies que representaven el 31,3% del total de les carreteres catalanes; seguida 

Quadre 13: La xarxa de carreteres l’any 1935, en quilòmetres segons l’organisme titular. (Font: 
Elaboració pròpia a partir de la bases de dades creada en SIG) 

 

Quadre 12: Taxa anual d’acompliment dels Plans de Camins Veïnals de les Diputacions (1924-1935). 
(Font: Elaboració pròpia a partir de la bases de dades creada en SIG) 
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per la província de Lleida amb el 25,6% del total de carreteres i que va triplicar la seva xarxa 
durant el primer terç del segle XX gràcies en part a l’impuls que van patir les valls pirinenques 
amb les grans obres hidràuliques que s’hi van realitzar i que va comportar la construcció 
d’importants vies estatals (Font i Garolera, 1999).  Una mica més allunyades es troben les 
províncies de Tarragona i Girona amb xarxes que representaven pesos gairebé idèntics 
respecte el total del país, del 21,6 i 21,5% respectivament.  

Distribució en % xarxa viària de les províncies l’any 1935 segons l’organisme titular de la carretera  
Organisme titular de la carretera Barcelona 

(%) 
Girona 

(%) 
Lleida 

(%) 
Tarragona 

(%) 
Catalunya 

Ministeri d’Obres Públiques de l’Estat 42,9 66,6 61,7 56,2 55,7 
Generalitat de Catalunya 50,4 29 34,4 31,5 37,7 

Circuit Nacional de Ferms Especials 6,7 4,4 3,9 12,3 6,6 
 

 

Destaca el fet que Barcelona era la única província on la xarxa executada per la Generalitat 
(carreteres provincials i camins veïnals) superava en quilòmetres l’estatal, amb un 50,4% del 
total de la província a càrrec de la Generalitat respecte el 49,6% a càrrec de l’Estat (xarxa 
bàsica i Circuit Nacional de Ferms Especials). 

Queda palesa la diferència de recursos entre la capital del país i les demés províncies i la 
rellevància del Pla Provincial de la Diputació de Barcelona 1878 i el Pla de Vies de Comunicació 
de la Mancomunitat de 1920 que van impulsar notablement la xarxa viària barcelonina. 

A la resta de províncies, com ja s’ha pogut anar veient en els apartats anteriors, el 
desenvolupament de la seva xarxa viària depenia en gran mesura dels plans elaborats des de 
Madrid; arribant a representar fins el 71% de les carreteres construïdes a Girona l’any 1935, el 
68,5 a Tarragona i el 65,6% a Lleida. Les carreteres de l’estat, per tant, representen al voltant 
de dos terços de la xarxa total a gairebé tot el territori, amb excepció de Barcelona que tenia 
recursos i mitjans suficients per desenvolupar-se per si mateixa des de la seva Diputació i la 
Generalitat en l’etapa de la Mancomunitat.  

 

A la Figura 16 es mostra el plànol final de la situació viària de l’any 1935 com agregació dels 
plànols anteriors. En aquest cas s’ha volgut distingir les vies segons “la seva categoria antiga” , 
distinció entre carretera i camí veïnal, la qual va quedar obsoleta a partir de l’any 1941 amb el 
Pla Estatal de Camins que va desenvolupar Victoriano Muñoz Oms i on va exportar el sistema 
nou de denominació viària que es va establir per primer cop a tot l’Estat al Pla de Camins de la 
Generalitat Republicana de 1935, qüestió que es tractarà més endavant.  

Quadre 14: Distribució de la xarxa viària de les províncies l’any 1935 segons l’organisme titutal de la 
carretera. (Font: Elaboració pròpia a partir de la bases de dades creada en SIG) 
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Carreteres construïdes l’any 1935 en quilòmetres i trams per província i la seva “categoria 
antiga” 

Província Categoria 
Antiga de 
carretera 

Quilòmetres % respecte la 
província 

Número de 
trams 

% respecte la 
província 

Barcelona Carreteres 1.856,48 68,8 116 41,7 
Camins Veïnals 842,29 31,2 162 58,3 

Total 2.698,77 100 278 100 

Figura 16: Plànol de la classificació de les carreteres construïdes l’any 1935 segons “la seva categoría 
antiga (carretera o camí veïnal)”. (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel Pla 

Obres Públiques del 1935) 
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Girona Carreteres 1.314,19 70,8 92 39,5 
Camins Veïnals 541,26 29,2 141 60,5 

Total: 1.855,45 100 233 100 
Lleida Carreteres 1.437,26 65 76 39 

Camins Veïnals 772,2 35 119 61 
Total: 2.209,46 100 195 100 

Tarragona Carreteres 1.261,16 67,7 86 44,6 
Camins Veïnals 602,81 32,3 107 55,4 

Total: 1.863,97 100 193 100 
Catalunya Carreteres 5.869,08 68 370 41 

Camins Veïnals 2.758,58 32 529 59 
Total: 8.627,65 100 899 100 

 

 

Les dades del Quadre 15 mostren com les quatre províncies presenten un mateix patró quant a 
la distribució de les seves carreteres segons si estaven categoritzades com a carreteres  o 
camins veïnals. En termes quilomètrics les carreteres constitueixen al voltant del 68% de les 
vies de les províncies, i per tant de tot el país, i els camins veïnals tan sols el 32%. Respecte al 
número de trams de carretera que discorren per cada província, les estadístiques es tornen i 
són els camins veïnals els que acumulen un major número de trams amb aproximadament el 
60% del total, i les carreteres passen a agrupar el 40%. Els resultats obtinguts resulten força 
evidents degut a la naturalesa de cada categoria de via; per una banda les carreteres 
constitueixen, en general, vies de llargs recorreguts i per tant acumulen un gruix major de 
quilòmetres amb menys  número de vies que els camins veïnals, els quals es tracta de vies de 
curta llargada i major disseminació al territori.  

Per finalitzar amb l’anàlisi de la xarxa viària catalana l’any 1935, realitzarem un estudi a una 
escala inferior, els partits judicials. I per fer-ho ens servirem dels indicadors d’oferta (densitat 
per superfície i oferta per habitants).  Al Quadre 16 es recull el resum per partit judicial de les 
resultats obtinguts per als indicadors, així com la distribució dels quilometres i els trams 
construïts l’any 1935 a cada partit judicial.  

 

Carreteres construïdes l’any 1935 en quilòmetres i trams per partit judicial, la densitat de quilòmetres per 
superfície i la oferta per milers d’habitants 

Província Quilòmetres 
% 

respecte 
el total  

Nº 
carreteres 

(trams) 

% 
respecte 
el total 

Superfície 
(km2) 

Habitants  
 

Densitat 
per 

superfície 

 

Km/ 
habitants 
(milers) 

Arenys de 
Mar 130,8 1,5 23 1,94 417 45884 0,314 2,85 

Balaguer 442,34 5,13 52 4,38 1973 62542 0,224 7,07 
Barcelona 47,75 0,55 20 1,67 116 1069301 0,412 0,05 

Quadre 15: Classificació de les carreteres construïdes al 1935 segons “la seva categoría antiga” per 
províncies. (Font: Elaboració pròpia a partir de la bases de dades creada en SIG) 
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Berga 259,78 3,01 27 2,27 1272 47065 0,204 5,52 
Borges 

Blanques 262,03 3,04 22 1,86 834 31950 0,314 8,20 
Cervera 382,77 4,44 55 4,64 968 43830 0,395 8,73 
Falset 378,04 4,38 45 3,79 1112 34359 0,34 11 

Figueres 402,5 4,67 64 5,4 1225 60088 0,329 6,7 
Gandesa 252,09 2,92 23 1,94 1134 35865 0,222 7,03 
Girona 448,07 5,19 75 6,32 940 87482 0,477 5,12 

Granollers 292,98 3,4 48 4,05 660 56111 0,444 5,22 
Igualada 299,44 3,47 43 3,63 904 42454 0,331 7,05 
La Bisbal 

d'Empordà 237,14 2,75 33 2,78 628 52021 0,378 4,56 
Lleida 332,65 3,86 40 3,37 1392 88205 0,239 3,77 

Manresa 370,17 4,29 38 3,2 1237 84337 0,3 4,39 
Mataró 101,5 1,18 25 2,11 200 59900 0,508 1,7 

Montblanc 286,45 3,32 41 3,46 810 27816 0,354 10,3 
Olot 187,94 2,18 32 2,7 839 42155 0,224 4,49 

Puigcerdà 245,69 2,85 28 2,36 1282 36871 0,192 6,66 
Reus 139,15 1,61 20 1,69 384 53736 0,362 2,59 

Sabadell 126,71 1,47 26 2,19 292 71066 0,434 1,78 
Sant Feliu 208,83 2,42 38 3,2 530 119048 0,394 1,75 

Santa 
Coloma 334,28 3,87 53 4,47 1062 46934 0,315 7,12 

Seu 
d'Urgell 159,06 1,84 14 1,18 1506 21928 0,106 7,25 
Solsona 252 2,92 33 2,78 1640 21850 0,154 11,53 

Sort 130,17 1,51 10 0,84 1530 14396 0,085 9,04 
Tarragona 93,72 1,09 19 1,6 210 43446 0,446 2,16 
Terrassa 167,97 1,95 28 2,36 336 63853 0,5 2,63 
Tortosa 365,22 4,23 30 2,53 1789 100398 0,204 3,64 
Tremp 178,87 2,07 15 1,27 1640 23552 0,109 7,6 
Valls 158,09 1,83 31 2,61 404 28397 0,391 5,57 

Vendrell 191,24 2,22 34 2,87 472 26651 0,405 7,18 
Vic 367,45 4,26 51 4,3 1068 70531 0,344 5,21 

Viella 69,64 0,81 10 0,84 656 6182 0,106 11,26 
Vilafranca 220,17 2,55 28 2,36 468 42091 0,471 5,23 
Vilanova i 
la Geltrú 105,74 1,23 12 1,01 220 28997 0,481 3,65 

Total: 8.627,65 100 1186 100 32150 2791292 - - 
 

 
Quadre 16: Resum de les carreteres construïdes al 1935 per partits judicials, la densitat de quilòmetres 
per superficie i la oferta de quilòmetres per habitants. (Font: Elaboració pròpia a partir de la bases de 

dades creada en SIG) 

NUEL MATO, Laura (2015) 
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Si realitzem un anàlisis territorial en detall, ressalta com la densitat màxima per superfície de la 
xarxa  correspon a la zona litoral i prelitoral, amb especial grau al voltant de Barcelona i Girona; 
la zona interior del país es posiciona en una situació intermèdia i les zones pirinenques 
resulten les menys dotades amb uns pocs eixos que recorren els rius Segre i Noguera Pallaresa, 
rius on s’hi situen les centrals hidroelèctriques i que van establir la construcció de grans vies 
estatals.  

Si bé la densitat d’infraestructures viàries per superfície existent l’any 1935 presentava una 
composició força clara, amb tres corones concèntriques a Barcelona en les quals la densitat 

Figura 17: Densitat per superfície de la xarxa viària existent l’any 1935. (Font: Elaboració pròpia a partir 
de la bases de dades creada en SIG) 
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anava disminuint a mida que els partits judicials s’allunyaven de Barcelona, en termes d’oferta 
quilomètrica de vies per habitant la situació existent era ben diferent, amb una distribució pel 
territori bastant dispar, tal i com es mostra a la Figura 18. 

 

 

 

 

Malgrat la heterogeneïtat de la oferta per habitant que es denota al mapa, pot observar-se 
com són els partits de la província de Lleida, especialment els pirinencs i prepirinencs i amb 
excepció de la capital de la província, i els de la Tarragona interior, Falset i Montblanc, els que 
presenten una major dotació de quilòmetres de via per habitant. Aquesta fet resulta paradoxal 
ja que tot i tenir la major oferta per habitant,  era a les zones pirinenques on existia un major 
número de nuclis incomunicats. L’eficiència de la xarxa en aquest territori resultava molt baixa 

Figura 18: Oferta de quilòmetres per milers d’habitants de la xarxa viària existent l’any 1935. (Font: 
Elaboració pròpia a partir de la bases de dades creada en SIG) 
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al concentrar els quilòmetres en grans vies que el creuaven, però sense que hi penetressin de 
manera capil·lar per tal d’arribar als nuclis i per tant restaven inaccessibles al seus habitants. 

En contraposició, són els partits litorals i prelitorals i les capitals de província, excloent el 
Vendrell i Santa Coloma de Farnés, on existeix una menor oferta al tractar-se de zones on es 
concentren les principals activitats econòmiques i per conseqüència les poblacions més 
nombroses. El partit de Barcelona es posiciona com el clarament menys dotat degut a la seva 
extensa població, de gairebé 10 cops més que la del segon partit més poblat, Sant Feliu.  

La suma dels dos gràfics es pot entendre com el reflex dels principis seguit per la planificació 
de la xarxa catalana fins el moment, i es que semblava afavorir aquells territoris amb una 
major població, territoris urbans i amb major concentració de les activitats industrials i per 
tant de la riquesa,  afavorint encara més l’èxode rural cap a les grans ciutats, principalment 
Barcelona i la seva perifèria.  

Es corrobora la descripció de la xarxa viària catalana desenvolupada per Jaume Font i Garolera 
en el llibre “La Formació de les xarxes de transport a Catalunya (1761-1935)” de 1999, on s’hi 
destaquen dos grans trets que caracteritzaven la xarxa viària de 1935. Per una banda, la xarxa 
presenta una gran radialitat respecte Barcelona amb subsistemes alhora també radials al 
voltant dels llocs centrals més destacats del país, com ara capitals provincials, capitals de 
partits judicials o nuclis de gran importància per les activitats econòmiques que s’hi 
concentren, és a dir, els mercats4 del territori. I per altra banda, s’observa com la xarxa no 
cobreix tot el territori, presentant una gran concentració de carreteres a l’àrea d’influència del 
partit judicial de Barcelona i també del de Girona, seguida per la franja litoral i prelitoral del 
país, i una concentració mínima als partits del Pirineu i Prepirineu occidental.  

Tot i que gran part de la xarxa catalana ja estava construïda l’any 1935, existia encara un gran 
número de nuclis que no comptaven amb cap mena de carretera o camí veïnal que els 
comuniqués amb la xarxa viària. Aquest nuclis oblidats pels plans anteriors es veien 
condemnats a un aïllament forçat i a la conseqüent pobresa que hi venia implícita. Existia un 
gran desequilibri entre les diverses zones del país, especialment entre les industrialitzades i les 
agrícoles, fet que va convertir-se en punt central entorn el qual es va desenvolupar el Pla de 
Camins de 1935. Fugint de les arbitrarietats i injustícies que havien imperat a la planificació de 
la xarxa viària fins el moment, amb excepció del període de la Mancomunitat on s’inicià el 
canvi, el Pla de Camins de Victoriano Muñoz va cercar en tot moment l’equilibri territorial i la 
comunicació de tots els pobles del país gràcies a la introducció d’una metodologia de treball 
que va ser revolucionària per a la seva època, com explicarem a continuació.  

4 El terme mercats s’utilitzava a l’època per definir els centres econòmics del territori. Aquest nuclis de 
població considerats mercats, així com el seu radi d’influència, van ser mapificats per Vicenç Turell al 
mapa “Mercats i llurs radis” de la Ponència de la divisió territorial de la Generalitat de 1932. Com es 
veurà més endavant, aquest mapa va tenir una gran rellevància en l’establiment de la xarxa General del 
Pla de Camins de 1935 . 
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CAPÍTOL 5: El context del Pla de Camins de 1935: El Pla d’Obres 
Públiques de la Generalitat de 1935 

 

L’elaboració del present capítol i dels posteriors es fonamenta en la recerca, el tractament i 
l’anàlisi de la informació original del Pla d’Obres Públiques de la Generalitat de 1935. Aquesta 
informació es pot trobar a l’Arxiu Nacional de Catalunya, al arxiu històric de la Fundació Endesa 
(entitat que ha subvencionat  la tesina) i a la publicació del pla de l’any 2009 realitzada pel 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat.   

El Pla d’Obres Públiques de la Generalitat de 1935 aborda per primera vegada la planificació de 
les infraestructures de Catalunya de manera global i integrada. Fins el moment de la seva 
redacció no existien precedents d’aquesta mena en tot  l’Estat espanyol, on la planificació  
responia a aspectes sectorials.  

Joan Vallès i Pujals, qui va fer-se càrrec de la Conselleria d’Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya del Maig de 1935 fins al Febrer de 1936, va ser l’impulsor del Pla d’Obres Públiques i 
la persona responsable de cerca els membres de l’equip redactor del mateix. Al cap davant de 
l’equip hi va posar Victoriano Muñoz Oms, enginyer lleidatà de renom amb qui havia tingut 
relació professional anys enrere. Finalment, l’equip va quedar constituït per sis enginyers dels 
serveis provincials d’obres públiques, ningú d’ells encara amb el títol, qui sota la direcció de 
Victoriano van començar la feina de redacció del pla al Juny de 1935, finalitzant-lo en un 
període extraordinàriament curt de menys de un any.   

Es tracta d’un pla únic que pretenia articular l’obra pública catalana de manera que totes les 
actuacions incloses constituïssin un pas endavant cap a la consecució d’una finalitat futura de 
país. Victoriano Muñoz trenca amb la tendència imperant a l’estat espanyol en matèria d’obra 
pública al fugir de les arbitrarietat i la desorganització de les inversions tot establint una 
innovadora metodologia que partia del profund coneixement de les veritables necessitats del 
territori i que permetia una planificació objectiva, rigorosa i orgànica de totes les branques de 
l’enginyeria civil.  

El pla dona continuïtat a l’ideari consolidat durant l’època de la Mancomunitat al fixar uns 
postulats que havien de regir en tot moment la seva elaboració i dels que se’n desprèn la 
recerca de l’equilibri territorial i l’aprofitament íntegre de les potencialitats econòmiques del 
país com el punt central entorn el qual es van desenvolupar totes les seccions que l’integren. 

Un altre aspecte a destacar i que també va suposar una important renovació en la planificació 
de les obres públiques, era el fet que el pla quantificava el cost de les seves propostes, 
permetent l’elaboració d’un pressupost detallat de cadascuna de les seccions. El cost total 
ascendia a 1.468 milions de pessetes, una inversió per part de l’administració mai vista fins a 
llavors i que posava de manifest les carències quant a obres públiques que tenia Catalunya 
l’any 1935. Davant aquesta elevada xifra i sota la ferma convicció de la necessitat del pla per al 

NUEL MATO, Laura (2015) 
 

53 
 

 



 
 

El context del Pla de Camins de 1935: 
El Pla d’Obres Públiques de la Generalitat de 1935 

  
 
país, s’incloïa un acurat estudi econòmic per al seu possible finançament que demostrava la 
viabilitat de la seva execució, la qual es pretenia desenvolupar en dues fases, la primera d’elles 
de 10 anys de duració. Era doncs un pla de futur, la seva intenció no fou en cap moment 
pal·liar les carències més urgents amb actuacions puntuals, la visió era molt més ambiciosa, 
assentar les bases de la planificació de les infraestructures que havien de guiar el país a la 
Catalunya de l’endemà. 

En el pla no només s’integraven totes les obres públiques del país, si no que les 
interconnectava per tractar-les com a un conjunt que servia a un propòsit comú, el 
desenvolupament del territori català. Les actuacions previstes  es dividien en 3 àrees segons la 
seva naturalesa: els Serveis de Comunicacions, els d’Obres Hidràuliques i els d’Electrificacions 
Rurals; les quals alhora es troben dividides en les onze seccions que conformen el pla.  

 

1. Marc Històric i Polític de Catalunya 
El 28 de Gener de 1930 va caure la Dictadura de Primo de Rivera, retornant els processos 
democràtics al país. Dos dies més tard a les eleccions municipals del 12 d’Abril de 1931 amb el 
triomf dels republicans i l’abdicació del rei Alfons XIII, es proclamava la República Espanyola.  

Paral·lelament, Esquerra República de Catalunya guanyava les eleccions de 1931 i el mateix 14 
d’Abril de 1931, Francesc Macià proclamava la República Catalana dins una Federació de 
pobles Ibèrics. L’endemà a la proclamació, el govern de Madrid va desplaçar-se a Catalunya on 
va acordar-se la redacció de l’Estatut d’Autonomia. Aquest Estatut, va se aprovat pel Congrés a 
Madrid el setembre de 1932 i establia la formació del govern autònom de la Generalitat, 
juntament amb un parlament català, el qual adquiria capacitats legislatives i executives alhora 
que se li eren cedides per l’Estat tota una sèrie de competències, entre les que s’incloïen 
competències en matèria d’obres públiques.   

L’any 1933, en morir Macià, aquest va ser rellevat per Lluís Companys com a president de la 
Generalitat qui arrel de l’entrada en govern dels monàrquics del CEDA, el 6 d’octubre de 1934 
proclamava  “L’Estat Català de la República Federal Espanyola”. Des de Madrid van sofocar 
l’aixecament i van suspendre les institucions autonòmiques catalanes, així com l’Estatut 
d’Autonomia, fins el triomf del Front Popular a les eleccions parlamentàries de Febrer de 1936, 
moment en què es van reestablir les institucions de govern català i l’autonomia.  

El juliol de 1936 es va produir el cop d’estat per part del general Franco què inicià la guerra civil 
espanyola que duraria fins el 1939 amb la posterior dictadura de gairebé 40 anys i l’anul·lació 
de les llibertats democràtiques i la supressió de l’estatut d’autonomia.  

 

2. Traspàs de Competències  
Com s’ha pogut veure en l’apartat anterior, l’entorn històric en que s’emmarca el Pla d’Obres 
Públiques de la Generalitat de 1935 es caracteritza per ser especialment mogut. La successió 

54 
 

ETSCCPB - UPC 
 

 



 

El Pla General d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 1935. 
Anàlisi metodològica de la seva planificació viària 

  
 
de revoltes i canvis de règim durant aquests anys van marcar el difícil traspàs de competències 
per part de l’Estat a la Generalitat.  

El 4 de desembre de 1933 es va aprovar el traspàs de les obres públiques, on es fixava que es 
faria efectiu el primer dia del mes següent al de la publicació del decret del govern central. 
Aquesta publicació va aparèixer nou mesos més tard, el 4 de setembre de 1934, i per tant, els 
traspassos d’obres públiques no es van fer efectius fins el dia 1 d’Octubre de 1934. Les 
competències no van durar gaire temps en mans del govern de la Generalitat, ja que pocs dies 
més tard a la data en que es feien efectius, l’Estatut d’Autonomia quedava suspès davant la 
proclamació de la república catalana per part del president Companys i per conseqüència, els 
traspassos van quedar anul·lats. 

Durant aquest període de suspensió, la Generalitat es va reduir a una junta dirigida per un 
governador col·locat des de Madrid. L’abril de 1935 es va crear un consell executiu, consell en 
què la Lliga Catalana va acceptar participar amb tres consellers sota les condicions de tornar a 
fer efectius els traspassos pendents. La Conselleria d’obres públiques va quedar en mans de 
Joan Vallès i Pujals, un empresari de Terrassa  amb una llarga carrera política, qui va fer 
possible que s’aprovés un nou decret de traspassos en què es fixava que les competències de 
carreteres i camins es transferirien a la Generalitat l’1 d’Octubre de 1935. Posteriorment, el 26 
d’Octubre un altre decret ratificava el traspàs dels serveis per al dia 1 de Desembre de 1935.  
Finalment, el primer de Desembre es van lliurar oficialment els serveis d’obres públiques a la 
Generalitat. 

Tot i que la Generalitat encara no comptava amb els serveis d’obres públiques, davant 
l’imminent traspàs de competències i la ferma voluntat de millora del país per part de Joan 
Vallès, el Juny de 1935 van començar els treballs d’elaboració del Pla d’Obres Públiques de la 
Generalitat i el 17 de Juliol de 1935 el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava 
l’encàrrec de l’estudi i redacció del pla. 

 

3. Objectius del Pla 
En la memòria del Pla de Camins de 1935 es plasma la voluntat de Victoriano Muñoz Oms de 
redactar un pla articulador de les futures actuacions en matèria d’obres públiques on es 
concretin  els ideals futurs a assolir per Catalunya. Totes les actuacions a realitzar havien de 
constituir un pas endavant cap a la consecució d’una finalitat última tot fugint de les 
arbitrarietats i la desorganització que havien imperat en matèria d’obres públiques a l’estat 
espanyol fins el moment i que en molts casos havien resultat ineficient. Es remarcava la 
importància de conèixer en profunditat les necessitats existents al país i establir en 
conseqüència un programa d’estudis d’obres que servís a la seva veritable satisfacció en ordre 
a, segons paraules de Victoriano Muñoz Oms extretes de la memòria, “acréixer i a abaratir la 
producció, a procurar un millorament del nivell de vida del nostre país i a fomentar en fi, tot 
quant sigui i representi la vida activa de la terra nostra”.  
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Per tal d’assolir aquesta finalitat del pla, es van postular deu objectius els quals havien de regir 
en tot moment la seva elaboració i redacció. Els postulats s’extreuen de la memòria del Pla de 
Camins de 1935 i eren els següents: 

“El Pla ha de tenir una ànima i aquesta ha de plasmar-se en l’assoliment dels següents 
postulats. 

 1er.- Equitat i recobrament de l’equilibri entre les comarques catalanes 

2on.-Igualtat entre els ciutadans del pla i de la muntanya. Endegament de la civilització 
vers tots els racons de Catalunya. 

3er.-Tendir a l’aprofitament integral de totes les riqueses actives i en potencial del país. 

4art.-Millora i coordinació de l’existent. 

5é.-Facilitament de les relacions entre les diferents comarques i amb les terres veïnes. 

6é.-Tot mirant cap a Barcelona, tendir a la creació de forts nuclis comarcals. 

7é.-Unitat de criteri, normes generals prèvies a tota deducció i com a conseqüència i en 
el que sigui possible, un cer automatisme. Defugir les arbitrarietats, no contradir les 
circumstàncies naturals i fonaments sobre realitats i sobre antecedents generals i 
econòmics. 

8é.-Flexibilitat i perpetuïtat. 

9é.-Cooperació econòmica dels pobles i dels interessats d’acord amb llur potencialitat 
relativa. 

10é.-Col·laboració activa de tot el país mitjançant informacions i participacions 
públiques i privades.” 

Dels postulats se’n desprèn com la recerca de l’equilibri territorial i l’aprofitament íntegre de 
les potencialitats econòmiques del país es situaven en el punt central entorn el qual es va 
desenvolupar el pla.  És, doncs, la comunicació dels pobles aïllats un dels problemes principals 
que es volia pal·liar tot dotant aquest nuclis de les vies de comunicació que els mancaven i 
establint concursos de subvencions que fugissin de les injustes bases que regien els concursos 
celebrats per l’estat fins el moment.  

Tal i com s’ha comentat en apartats anteriors, i s’ha pogut comprovar als postulats establerts a 
la seva memòria, el Pla d’Obres Públiques de 1935 donava continuïtat a l’ideari consolidat 
durant l’època de la Mancomunitat referent a la recerca de l’equilibri territorial i la 
comunicació dels pobles aïllats. No només va ser hereu d’aquestes idees, si no que les va dotar 
d’una metodologia de planificació i elecció dels camins que els feia possible a partir de 
l’establiment d’uns coeficients, i que es tractaran en capítols posteriors, que definien les 
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necessitats objectives del territori i permetien un repartiment equilibrat de les vies en funció 
d’aquestes.  

 

4. Els Antecedents 
El Pla d’Obres Públiques de la Generalitat de 1935 es fonamentava en una col·lecció 
d’antecedents que resultaven interessants per a la deducció acurada de les necessitats del 
país. Es tracta d’un gran volum d’informació de naturalesa molt variada obtinguda de diferents 
fonts i que va ser recollida en cinc mapes: Mapa d’Antecedents, de riqueses, de conreus i 
forestal, d’aprofitaments industrials i agrícoles, i un minero-metal·lúrgic.  

 

 

El llistat d’antecedents que tot seguit s’exposarà, constitueix una forta prova de la rigurositat i 
l’exigent tasca que va a duu a terme el petit equip encarregat de la redacció del pla.  

Figura 19: Mapa d’antecedents del Pla General d’Obres Públiques de 1935. (Font: Pla General d’Obres 
Públiques de 1935) 
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4.1. Mapa de Catalunya 
Per tal de poder començar l’elaboració del pla era absolutament necessari tenir un mapa de 
Catalunya on s’hi representessin els accidents oro-hidrogràfics, situació dels pobles, els límits 
dels partits judicials i les vies de comunicació.  

Aquest mapa devia ser la base sobre la que es sustentés el treball de les diferents seccions i 
sobre el que es mapifiquen els antecedents, les potencialitats i les diferents propostes; però 
aquest mapa no existia. Va ser necessari doncs la realització d’un mapa de tot el territori català 
de gran exactitud per part de l’equip.  

La seva elaboració no va resultar una feina fàcil ja que va significar la reunificació de tota la 
informació proporcionada per diferents plànols, cadascun d’ells amb la seva pròpia escala 
gràfica, en un de sol. Els plànols utilitzats van ser els plànols a escala 1:50.000 de l’Institut 
Geogràfic i Estadístic d’Espanya referents a Catalunya, els plànols publicats per l’Estat Major  i 
el Servei Cartogràfic de Catalunya a escala 1:25.000 i els plànols d’entitats de confiança tals 
com el Servei d’Obres Públiques de la Generalitat de la jurisdicció de Barcelona entre d’altres. 

Finalment, la minuciosa feina va resultar en un Mapa de Catalunya a escala 1:200.000 que 
recollia tota l’estructura gràfica catalana de l’època amb un detall suficient que permetia 
l’estudi acurat de totes les qüestions relacionades amb el pla.   

4.2. Partits Judicials 
L’escala territorial d’estudi i comparació utilitzada en tot moment pel pla és el partit judicial. 
Tot i que es considerava més ajustada a la realitat la divisió territorial en comarques definida 
per la Ponència de 1932, es va optar per establir l’escala territorial de treball en el partits 
judicials per trobar-se les dades d’estudi segons aquesta divisió i per no estar la divisió per 
comarques de 1932 oficialment aprovada fins l’any 1936.  

Aclarir que a la memòria de les diferents seccions s’utilitza el terme “comarca”, però en tot 
moment aquest s’està referint a la unitat territorial definida pel partit judicial.  

L’any 1935, Catalunya estava dividida en 36 partits judicials, el nom dels quals corresponia al 
nom de la seva capital. Aquestes divisions territorials finalment van ser modificades l’any 1936, 
al ser aprovada la Ponència de 1932, constituint-se les 38 comarques actuals gairebé com les 
coneixem avui dia, excepte per algunes modificacions realitzades els anys 1988 i 1990.  
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Figura 21: Plànol dels les comarques en l’actualitat (Font: Elaboració pròpia a partir de la informació 

gràfica del Pla General d’Obres Públiques de 1935) 

Figura 20: Plànol dels partits Judicials l’any 1935 (Font: Elaboració pròpia a partir de la informació gràfica 
del Pla General d’Obres Públiques de 1935) 
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Com pot observar-se a la Figura 20 i Figura 21, en aquesta nova divisió per comarques del 
territori català, en general, les comarques van mantenir la forma dels anteriors partits judicials, 
modificant únicament el seu nom. Però existeixen certs casos, en les províncies de Lleida, 
Girona i Tarragona, en que els partit judicial va quedar dividits en dues o més comarques. La 
situació inversa va ocórrer a la província de Barcelona, on alguns dels seus partits van quedar 
unificats en una única comarca. Al Quadre 17 es detallen les excepcions esmentades en el 
procés de transformació de la divisió territorial de Catalunya en partits judicials a comarques.  

Divisió o unificació de partits judicials en comarques 
Província Partit Judicial Comarca 

 
Lleida 

Tremp Alta Ribagorça + Pallars Jussà 
La Seu d’Urgell Alt Urgell + Cerdanya  
Cervera Segarra + Urgell 
Lleida Segrià + Pla d’Urgell 

 
Girona 

Puigcerdà Ripollès + Cerdanya + Osona 
Girona Gironès + Pla d’Estany 
Santa Coloma de Farnés Selva + Osona 

 
Tarragona 

Tortosa Baix Ebre + Montsià 
Falset Ribera d’Ebre + Priorat + Baix 

Camp 
Gandesa Terra Alta + Ribera d’Ebre 

Barcelona Mataró + Arenys de Mar Maresme 
Terrassa + Sabadell Vallés Occidental 

 

 

  

4.3. Poblacions i nuclis isolats 
Les poblacions es van extreure dels Nomenclàtors formats per l’Institut Geogràfic, Cadastral i 
d’Estadística de l’any 1930 i a partir de les dades homòlogues de l’any 1910 es van trobar els 
coeficients de creixement de les mateixes.  

Els nuclis incomunicats es van determinar superposant la informació dels fulls topogràfics de 
l’Institut Geogràfic i els llistats de camins existent.  

4.4. Riqueses dels partits judicials i els pobles 
Per a poder realitzar una comparativa dels partits judicials era necessari establir el seu 
exponent de riquesa. Per fer-ho, l’equip del pla va estudiar la combinació de diferents factors, 
tot arribant a definir la riquesa dels partits judicials com la suma de les contribucions rústega i 
pecuària, urbana i industrial. Aquest exponent donava una certa idea de les necessitats de vies 
de comunicacions d’uns partits respecte d’altres. 

Quadre 17: Unificacions i divisions de partits judicials en el seu procés de transformació a comarca. (Font: 
Elaboració pròpia a partir de la mapificació dels Partits Judicials i les comarques) 
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4.5. Mercats 
Es van extreure dels estudis realitzats sobre aquesta qüestió a l’estudi de la Divisió Territorial 
de Catalunya. Es tractava d’un antecedent d’especial rellevància degut a que indicava en quina 
direcció havia d’anar el trànsit i cap a on s’havien de dirigir bona part de les noves 
construccions.  

4.6. Consums de benzina i gasoil 
Els consums de benzina i de gasoil per comarques i per pobles es van obtenir de les diferents  
agències de CAMPSA existents a Catalunya l’any 1935.  

En un primer moment, es creia que d’aquestes dades se’n podria extreure una apreciació del 
trànsit dels camins.  Els quilòmetres recorreguts es calcularien dividint els consums totals per 
la quantitat mitja de combustible que es gastava per a recórrer un quilòmetre i que havien 
determinat en 0.16 litres/quilòmetre.  Les dades obtingudes es van contrastar amb les reals, 
concloent que els resultats no s’hi ajustaven. D’aquesta manera, es van limitar a mapificar els 
consums per pobles i comarques amb la intenció que la informació proporcionés una certa 
orientació de les obres a realitzar.  

4.7. Serveis d’automòbils públics 
La informació en aquest cas es va obtenir de dues fonts diferents. Per una banda, les 
concessions existents i el número de viatges que es realitzaven en cada línia van ser 
proporcionats per les Jefatures d’Obres Públiques de cada diputació. Per altre banda, la 
informació de les jefatures es va complementar amb les dades extretes de la “Guia 
d’Autoomnibus de Catalunya” publicada l’any 1934 per l’Oficina de Turisme de Catalunya. El 
tractament de la informació va proporcionar una idea força acurada dels camins de més 
circulació i de la seva intensitat de trànsit. 

4.8. Potencialitats turístiques 
Un dels aspectes més innovadors que va introduir el Pla de 1935 va ser l’enteniment de les 
potencialitats turístiques com una font de riquesa més per al país. Victoriano Muñoz va 
avançar-se al seu temps,  quan el sector turístic a Catalunya encara no es constituïa com un 
sector de gran pes dins de l’economia.   

Aquestes potencialitats turístiques van ser mapificades al Mapa de Riqueses i estaven 
formades per els monuments arqueològics, les belleses naturals, els balnearis i les aigües 
minerals. Els monuments arqueològics van ser proporcionats a mode de relació dels 
monuments més interessants dividits en tres categories segons la seva importància per 
l’arquitecte Jeroni Martorell , conservador dels Monuments Arqueològics de Catalunya. 
Aportava el coneixement dels monuments que per la seva rellevància devien estar dotats de 
comunicació que permetés la seva visita. Les belleses naturals les constituïa la informació 
sobre els llocs i rutes de turisme proporcionada pel Patronat de Turisme de Catalunya, del 
Centre d’Excursionista de Catalunya i de l’Automòbil club. Finalment, els balnearis i aigües 
minerals es van obtenir dels Departament de Sanitat segons una classificació establerta en 
funció de la seva importància relativa. 
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4.9. Riquesa minera 
Obtingudes a partir del mapa miner facilitat pel Districte Miner de Catalunya. 

4.10. Riquesa agrícola i forestal 
L’equip del pla no va poder trobar les dades apropiades, per això van decidir delimitar ells 
mateixos les zones agrícoles i forestals a partir dels plànols municipals de l’Institut Cartogràfic.  

En una època on bona part de l’economia catalana provenia de l’agricultura, aquestes riqueses 
de país van adquirir un important paper en l’estudi de la xarxa de camins. Els camins, tal i com 
comentava Victoriano a la memòria,  havien de donar sortida als productes agrícoles i facilitar 
les extraccions forestals alhora que en reduïen el seu cost.  

4.11. Hipsometria 
Segons comenta Victoriano Muñoz Oms a la memòria del Pla de Camins de 1935, “la 
hipsometria del país constitueix el factor segurament més fonamental a tenir en compte en 
l’estudi dels camins i les obres públiques en general”.  Van dibuixar el relleu de Catalunya sobre 
els mapes generals d’escala 1:500.000 i 1:200.000 per tal de poder realitzar un estudi en detall 
de les grans comunicacions i demostrar quins havien de ser els punts de pas obligats dels 
traçats existents i els estudiats al pla.  

A la memòria del pla es va incloure un estudi de la corba hipsomètrica de Catalunya i la seva 
comparació amb la mateixa corba per a Espanya i la Península Ibèrica, arribant a la conclusió 
que Catalunya presentava una major accidentalitat que la resta del país i per tant se’n 
derivaven dues conseqüències directes: una major dificultat en la construcció dels nous camins 
per trobar-se els més planers ja construïts i una major potencialitat hidràulica. 

4.12. Geologia 
Es van utilitzar els mapes geològics de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya a títol orientatiu en 
alguns casos especials.  

 

5. Pressupost General del Pla 
Una de les innovacions més importants que va introduir el Pla d’Obres Públiques de 1935 era 
el fet que quantificava el cost de les seves propostes, permetent l’elaboració d’un pressupost 
detallat de cadascuna de les seccions que conformaven el Pla i un pressupost total del conjunt 
dividit en les dues etapes en les que es preveia la seva realització.  

Del pressupost se’n deriva que cadascuna de les seccions, tot i no estar completament 
acabades, es van desenvolupar de manera paral·lela i per tant es va poder realitzar una 
estimació econòmica global del grau d’inversió que suposaria l’execució del Pla.   

L’equip de Victoriano no només va proporcionar un pressupost exhaustiu de les obres a 
realitzar, sinó que incorporà la manera de finançar la primera de les etapes, la qual integrava 
“les obres més interessants”. 
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El pressupost general del Pla es fixa en 1.486 milions de pessetes, i es divideix en dues parts 
similars: una formada pels Servei de Comunicacions, el pressupost de la qual ascendia a 766 
milions (el 53% del pressupost total) i una per als Serveis Hidràulics i Elèctrics amb 719 milions 
pressupostats (el 47% del total). Dintre de cadascuna de les parts, per el volum d’inversió que 
suposaven, en destaquen la Secció de Camins per a la primera amb un pressupost estimat de 
438 milions que representava el 29,5% del cost total del pla; i la Secció de Regatges i Grans 
Obres Hidràuliques per a la segona amb 527 milions (el 35,5% del total).  

El Quadre 18 recull la importància relativa de cadascuna de les seccions segons la magnitud 
d’inversió prevista per al Pla.  

Seccions del Pla segons el seu volum d’inversió respecte el total 
Secció Pressupost (pessetes) % respecte el pressupost 

total 
Regatges i grans obres 

hidràuliques 527.570.000 35,5 
Camins 438.831.000 29,5 

Ports i serveis marítims 172.104.000 11,6 
Ferrocarrils 134.487.000 9,0 

Clavegueram 102.304.000 6,9 
Abastament d’aigua potable 54.090.000 3,6 

Endegaments 22.587.000 1,5 

Figura 22: Resum del pressupost general del Pla General d’Obres Públiques de 1935. (Font: Pla General 
d’Obres Públiques de 1935) 
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Aeroports i rutes aèries 17.500.000 1,2 
Dessecaments i sanejament de 

terrenys 9.225.000 0,6 
Electrificacions rurals 4.074.000 0,3 

Telèfons 3.448.000 0,2 
Total: 1.486.220.000 100 

 

 

 

S’observa com el gran volum d’inversió que es preveia per al Pla es concentra principalment en 
les dues seccions esmentades anteriorment, la de Regatges i grans obres hidràuliques i la de 
camins,  acumulant un 65% del cost total del Pla. Mentre que el 35% restant es divideix entre 
les 9 seccions restants.  

Els pesos relatius de les inversions respecte el total de cada servei, es mostren al Quadre 19. 

Seccions del Pla segons el seu volum d’inversió respecte el total dels Serveis de 
Comunicacions 

Secció Pressupost (pessetes) % respecte el pressupost 
total 

Camins 438.831.000 57,3 
Ports i serveis marítims 172.104.000 22,5 

Ferrocarrils 134.487.000 17,5 
Aeroports i rutes aèries 17.500.000 2,3 

Telèfons 3.448.000 0,4 
Total: 766.370.000 100 

 

 

Seccions del Pla segons el seu volum d’inversió respecte el total dels Serveis de 
Comunicacions 

Secció Pressupost (pessetes) % respecte el pressupost 
total 

Regatges i grans obres 
hidràuliques 527.570.000 73,3 
Clavegueram 102.304.000 14,2 

Abastament d’aigua potable 54.090.000 7,5 
Endegaments 22.587.000 3,1 

Dessecaments i sanejament de 
terrenys 9.225.000 1,3 

Electrificacions rurals 4.074.000 0,6 
Total: 719.850.000 100 

 

 

Quadre 18: Ordenació de les seccions incloses al Pla d’Obres Públiques de 1935 segons el volum 
d’inversió que suposava (Font: Elaboració pròpia a partir del Pla d’Obres Públiques de 1935). 

Quadre 19: Ordenació de les seccions incloses als Serveis de Comunicacions del Pla d’Obres Públiques de 
1935 segons el seu volum d’inversió (Font: Elaboració pròpia a partir del Pla d’Obres Públiques de 1935). 

Quadre 20: Ordenació de les seccions incloses als Serveis Hidràulics i Elèctrics del Pla d’Obres Públiques de 
1935 segons el seu volum d’inversió (Font: Elaboració pròpia a partir del Pla d’Obres Públiques de 1935). 
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Les xifres del Quadre 20 posen de manifest la magnitud del pla, resultat de les carències en 
matèria d’obra pública que tenia Catalunya per aquella època i que suposava un inversió per 
part de la administració mai vista fins el moment . Victoriano era conscient de l’alt cost que 
comportava el pla, però ferm defensor de la seva necessitat per al país, animava a la seva 
realització i a no tenir por a les xifres. 

Cal concretar que en alguns casos, el poc volum d’inversió destinat a determinades seccions no 
comportava necessàriament una menor importància d’aquesta en el pla. Un bon exemple 
d’aquest fet és la secció de Telèfons la qual resultava de gran rellevància tant pel número 
d’actuacions que s’hi preveien com per l’abast de les mateixes, però que en termes econòmics 
era la menys dotada de totes.  

Com ja s’ha comentat, la realització del pla es dividia en dues etapes. La primera d’elles es 
tractava d’una etapa de 10 anys i es destinava a la construcció de les anomenades, per l’equip 
redactor, com “les obres més interessants”. El volum d’inversió d’aquesta etapa era 
d’aproximadament 1.000 milions de pessetes (el 67% del total) i aquest, fonamentalment, es 
destinava a les seccions destinatàries de les majors inversions del pla: la Secció de Camins amb 
un 32% del pressupost total d’aquesta etapa i la Secció de Regatge i Obres Hidràuliques amb 
un 42,6%. 

Seccions del Pla segons el seu volum d’inversió respecte el total de la primera etapa 
Secció Pressupost  per a la primera 

etapa (pessetes) 
% respecte el pressupost 
total de la primera etapa 

Regatges i grans obres 
hidràuliques 425.960.000 42,6 

Camins 319.964.000 32,0 
Ports i serveis marítims 71.375.000 7,1 

Clavegueram 70.008.000 7,0 
Ferrocarrils 38.047.000 3,8 

Abastament aigua potable 30.658.000 3,1 
Endegaments 15.897.000 1,6 

Aeroports i rutes aèries 14.450.000 1,4 
Dessecaments i sanejament de 

terrenys 5.741.000 0,6 
Electrificacions rurals 4.074.000 0,4 

Telèfons 3.448.000 0,3 
Total: 999.622.000 100 

 

 

De la comparativa entre el Quadre 18 i Quadre 21, s’extreu com l’ordre de les seccions segons 
el volum d’inversió que representen respecte el pressupost total del pla és manté idèntic per a 
les inversions de la primera etapa, excepte en el cas de les seccions de clavegueram i de 
ferrocarrils que intercanvien posicions. És tracta doncs d’un pressupost, el de la primera etapa 
d’execució del pla, realitzat de forma coherent al pes d’inversió relatiu de cada secció respecte 

Quadre 21: Ordenació de les seccions incloses al Pla d’Obres Públiques de 1935 segons el volum d’inversió 
que suposava en la primera etapa (Font: Elaboració pròpia a partir del Pla d’Obres Públiques de 1935). 
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el cost total del pla. Per altra banda, quant a la inversió destinada a cada secció per a aquesta 
primera etapa del pla, s’observa com el percentatge destinat a les dues grans seccions, la de 
Regatges i obres Hidràuliques i la de Camins, és lleugerament superior al percentatge respecte 
el total del pla, a diferència de les altres seccions, el percentatge de les quals disminueix o 
queda inalterat.  

L’execució de les “obres més interessants”, les obres previstes a la primera etapa del Pla, 
reportaria diferents graus d’acompliment de les propostes realitzades per a cadascuna de les 
seccions i per tant, el grau de necessitat de les mateixes per al país. En aquest sentit, 
destaquen les seccions de Telèfons i Electrificacions rurals,  que es preveien acabar del tot en 
la primera etapa, posant de manifest la situació tan precària en que es trobava la Catalunya de 
1935 quant aquests serveis. Seguidament, es trobaven les seccions d’Aeroports i rutes aèries 
amb un 82,6% de realització a la primera etapa per tractar-se d’una branca de l’obra pública 
força nova per a aquella època i  gairebé inexistent al país; i les grans seccions del Pla, la de 
Regatges i grans obres hidràuliques amb aproximadament el 80% del volum d’inversió de la 
secció a la primera etapa i la de Camins amb el 72,9%. En últim lloc es situava la secció de 
Ferrocarrils amb només el 28,3% del seu cost a la primera etapa, era per tant evident la 
concepció que Victoriano tenia respecte la xarxa catalana de Ferrocarrils, la qual considerava 
pràcticament acabada i la relegava a un paper secundari en les comunicacions terrestres, on 
les carreteres passaven a convertir-se en el mode de transport principal i  el que rebia el major 
impuls econòmic per part del pla.  

Seccions del Pla segons el grau d’inversió en la primera etapa del pla 
Secció Pressupost  total 

(pessetes) 
Pressupost  primera 

etapa (pessetes) 
Grau d’inversió 
de la primera 

etapa (%) 
Telèfons 3.448.000 3.448.000 100,0 

Electrificacions rurals 4.074.000 4.074.000 100,0 
Aeroports i rutes aèries 17.500.000 14.450.000 82,6 
Regatges i grans obres 

hidràuliques 527.570.000 425.960.000 80,7 
Camins 438.831.000 319.964.000 72,9 

Endegaments 22.587.000 15.897.000 70,4 
Clavegueram 102.304.000 70.008.000 68,4 

Dessecaments i 
sanejament de terrenys 9.225.000 5.741.000 62,2 

Abastament d’aigua 
potable 54.090.000 30.658.000 56,7 

Ports i serveis marítims 172.104.000 71.375.000 41,5 
Ferrocarrils 134.487.000 3.8047.000 28,3 

Total: 1.486.220.000 999.622.000 67,3 % 
 

 

 

Quadre 22: Ordenació de les seccions incloses al Pla d’Obres Públiques de 1935 segons el grau d’inversió 
de les mateixes que suposava la primera etapa (Font: Elaboració pròpia a partir del Pla d’Obres 

Públiques de 1935). 
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Conscient de l’esforç econòmic que significava el pla i la possibilitat que el seu elevat cost 
pogués aturar la seva posterior realització, l’equip va desenvolupar el càlcul del seu possible 
finançament a mode de demostració que la seva realització era factible i que el país tenia 
potencial econòmic suficient per a portar-ho a terme.   

Pel pagament de la primera etapa, el pla proposava la divisió del pressupost en anualitats de 
100 milions de pessetes. Del càlcul dels recursos que podia recaptar la Generalitat a partir dels 
recursos cedits per l’Estat en concepte de serveis traspassats (un total de 35 milions), se’n va 
deduir la insuficiència dels recursos existents per a pagar les inversions, la qual representava 
un dèficit anual de 65 milions. Per aquest motiu, es va plantejar la possibilitat de demanar un 
préstec de 900 milions de pessetes amb un interès del 6%. Les anualitats del mateix es 
pagarien amb  els recursos transferits per l’Estat, les aportacions dels interessats i els 
rendiments que donessin els nous serveis. 

 

6. Els plans sectorials de serveis: una aposta per reequilibrar el territori 
El pla es divideix en 3 àrees: els Serveis de Comunicacions, els d’Obres Hidràuliques i els 
d’Electrificacions Rurals; les quals alhora es troben dividides en onze seccions. 

Seccions del pla segons l’àrea de serveis a la que pertanyen 
Servei Secció 

 
 

Comunicacions 

Camins 
Ferrocarrils 

Ports i serveis marítims 
Aeroports i rutes aèries 

Telèfons 
 
 

Hidràulics 

Regatges i grans obres hidràuliques 
Abastament d’aigua potable 

Clavegueram, evacuacions i depuracions d’aigües residuals 
Endegaments, defenses i embelliment de rius 

Dessecament i sanejament de terrenys 
Elèctrics Electrificacions rurals 

 

 

El material existent per a cadascuna de les seccions és molt desigual, essent les Seccions de 
Camins, de Telèfons, Dessecament i Sanejament de Terrenys, Aeroports i rutes aèries i 
Abastament d’aigua potable les més completes i les úniques que compten amb una memòria 
escrita.  De les altres sis seccions, únicament es té material gràfic tal com mapes, gràfics 
explicatius i quadres on es resumeixen els costos i les actuacions previstes en elles.   

A l’annex nº3, “Els Plans Sectorials del Pla General d’Obres Públiques de la Generalitat de 
1935” es descriu de forma general els antecedents, la metodologia d’estudi emprada, les 
propostes realitzades i el pressupost de cadascuna de les seccions del pla, amb excepció de la 

Quadre 23: Classificació de les seccions que s’inclouen al Pla segons l’àrea de serveis a la que pertanyen 
(Font: Elaboració pròpia a partir del Pla d’Obres Públiques de 1935). 

NUEL MATO, Laura (2015) 
 

67 
 

 



 
 

El context del Pla de Camins de 1935: 
El Pla d’Obres Públiques de la Generalitat de 1935 

  
 
secció de Camins, que, en ésser l’objecte de la present tesina, s’analitza en detall als següents 
capítols.   

6.1. La secció de telèfons i la seva correlació amb el Pla de Camins de 1935 
En aquest apartat es tractarà la Secció de Telèfons del Pla d’Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya de 1935, per tractar-se d’una secció directament relacionada amb la de Camins. 

La secció de Telèfons és una de les més àmplies i importats del pla. Gràcies al fet que és una de 
les poques seccions de les que se’n té la memòria redactada per l’equip de Victoriano Muñoz, 
es coneix al detall l’exhaustiva metodologia de treball seguida i les dificultats que van haver de 
sortejar per a la seva realització. 

Per als autors del Pla d’Obres Públiques de 1935, la importància de tenir un extens servei 
telefònic era imprescindible per a qualsevol país fins al punt que a la memòria de la secció van 
definir la densitat telefònica com “un dels exponents més significatius del progrés de la nació”. 

6.1.1. Precedents al Pla de 1935 

Abans del Pla General d’Obres Públiques de 1935, la Mancomunitat ja es va fixar l’objectiu de 
dotar de telèfons tots els pobles de Catalunya. Sota aquesta premissa, el país va passar de 38 
pobles amb telèfon l’any 1913, a més de 500 l’any 1923. 

Tot i els avenços que s’havien aconseguit gràcies als esforços de la Mancomunitat, l’any 1934 
encara existien 413 municipis de Catalunya sense telèfon, 150 dels quals tenien més de 300 
habitants. És a dir, que a prop del 40% dels municipis catalans encara no tenint telèfon. Per tal 
de dotar d’entitat la urgent necessitat quant a serveis telefònics en que es trobava el territori, 
l’equip va realitzar tot un seguit de gràfics representatius de la situació catalana, on existien 
0,69 aparells telefònics per municipi i  0.022 aparells per quilòmetre quadrat, i de la resta 
d’Espanya amb xifres força superior.  

No només existia una gran carència d’aparells telefònics a Catalunya l’any 1935, si no que la 
distribució d’aquests pel territori era força desigual, i fóra de tota lògica, aquesta no responia a 
les activitats econòmiques o les riqueses dels partits judicials  

6.1.2. Marc legal 

En començar la redacció del Pla de Telèfons per a Catalunya, l’equip de Victoriano es va trobar 
el país amb una gran carència en serveis telefònics i alhora amb un estricte marc legal que 
atorgava a la única empresa existent al mercat, Telefònica, el monopoli absolut del servei.  

Durant la dictadura de Primo de Rivera, el 25 d’Agost de 1924 es va signar un contracte amb la 
Companyia Telefònica Nacional pel qual impossibilitava la concessió de línies noves i la 
prestació de cap servei telefònic sense la autorització d’aquesta. A més, el contracte incloïa un 
article que permetia la companyia de recusar l’ampliació del servei si no li resultava tècnica o 
econòmicament rentable. Únicament existien dos excepcions a aquesta reglamentació: en el 
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cas de partits judicials de més de 4000 habitants o si la petició de servei es realitzava com a 
mínim per cinquanta abonats. Excepcions que no es complien per al pla de 1935. 

Estudiant minuciosament el contracte anterior, es trobà el punt sota el qual s’emparà el pla. Es 
tractava de l’Article 105 del Reglament i del qual se’n deduïa l’obligació de la companyia per a 
prestar servei a aquells casos en que els interessats, entitats o particulars, es fessin càrrec de 
les despeses d’instal·lació i local de la centraleta, encara que el servei no fos convenient per a 
la companyia.  D’aquesta manera es va trobar l’esquerda legal per on l’equip redactor va poder 
abordar el problema. 

Desprès de llargues negociacions, finalment, es va acordar amb Telefònica que, sota el que es 
dictava per les RROO publicades sobre el servei telefònic els anys 1928, 1930 i 1931, els nuclis 
o cases de pagès inclosos dins d’un radi de 2 quilòmetres des de la centraleta tenien dret a que 
se’ls proporcionés el servei sense cap despesa extraordinària i que els abonats que es trobaven 
fora d’aquest radi haurien de pagar 1.250 pessetes cada quilòmetre de més o bé construir-ne 
una nova sota les especificacions de la companyia.  

6.1.3. Objectius de la Secció 

De igual manera com s’havia volgut dotat de finalitat i ànima el pla tot establint un conjunt de 
postulats que havien de regir en tot moment la seva elaboració i redacció, per a la secció de 
telèfons també es van establir uns objectius que van servir de full de ruta per a la definició de 
la proposta final.   

Els objectius s’obtenen de la memòria de la Secció de Telèfons i eren els següents: 

- Instal·lació de nous centres telefònics en aquells municipis que no en tenien. 
- Instal·lació de nous centres telefònics a tots els nuclis urbans de més de 150 

habitants que no es trobessin en un radi de 2 quilòmetres dels centres ja existents 
o el previstos pel pla, o si es trobaven dins del radi però pertanyien a un altre 
municipi. 

- Instal·lació de nous centres telefònics a tots els nuclis de més de 50 habitants que 
no es trobessin en un radi de 3 quilòmetres dels centres ja existents o previstos pel 
pla. 

- Instal·lació de nous centres telefònics a tots els nuclis de més de 50 habitants que, 
tot i estar dins dels cercles definits anteriorment, per la hipsometria de la zona es 
considerava impossible la relació entre el nucli i el centre. 

- Excepció dels punts anteriors en llocs singulars per la seva importància tals com 
fàbriques, colònies, etc... 
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Amb la consecució dels objectius anteriors es feia possible l’extensió del servei telefònic a tots 
els nuclis de més de 150 habitants i a la gran majoria de més de 50, millorant de forma 
considerable la situació dels partits judicials quant a serveis telefònics. Així doncs, el pla 
doblava el nombre de centres existents a Catalunya, creant-ne 762 nous amb els quals el 95% 
de la població del país romandria dins la zona d’influència d’algun dels centres. 

 

 

Figura 23: Explicació gràfica de l’abast del Pla de telèfons inclòs al Pla General d’Obres Públiques de 
1935. (Font: Pla General d’Obres Públiques de 1935) 

Figura 24: Gràfic del número de centres telefònics existents i previstos desprès del Pla de Telèfons de 
1935 per Partits Judicials. (Font: Pla General d’Obres Públiques de 1935) 
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6.1.4. Actuacions previstes 

Per a la consecució dels objectius esmentats anteriorment, el pla de telèfons es concretava en 
les següents actuacions previstes que es troben detallades a la memòria de la secció. 

- 741 nous centres telefònics en nuclis urbans 
- 21 centres complementaris a la xarxa de camins. Victoriano Muñoz Oms va 

projectar la xarxa telefònica de forma complementaria i paral·lela a la xarxa de 
camins del pla, de manera que des de qualsevol camí general o turístic es tingués 
accés a un telèfon caminant un màxim d’una hora.  

- 2.668 quilòmetres de noves línies (pals) 
- 3.386 quilòmetres de noves línies (circuits) 

Aquestes actuacions es representen gràficament al mapa “Concreció del Pla de Telèfons”. 

 

 

 

 

Figura 25: Mapa del Pla de Telèfons inclòs al Pla General d’Obres Públiques de 1935. (Font: Pla General 
d’Obres Públiques de 1935) 
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6.1.5. Pressupost de la secció 

En la memòria de la secció es plantejava una cooperació econòmica adequada a cadascuna de 
les parts interessades: 

- De l’Estat s’esperava una aportació proporcional als beneficis obtinguts pels 
impostos dels serveix telefònics existents a Catalunya. 

- De Telefònica s’esperava l’acceptació dels costos de construcció, la prestació d’un 
bon servei i el manteniment de les línies. 

- Dels pobles afectats, tal i com ocorria amb les carreteres, es preveia la promoció 
de concursos d’aportacions de la manera més justa possible tot tenint en compte 
les potencialitats econòmiques dels nuclis que s’hi presentessin. 

- I finalment, la Generalitat absorbiria la diferència entre el cost de les instal·lacions i 
la suma de les aportacions anteriors. 

El pressupost total de la secció de telèfons ascendia a 3,447 milions de pessetes, que 
representava només el 0,2% del cost total del pla. Era, per tant, la secció amb la menor dotació 
econòmica de totes, però no per això la de menor importància com s’ha pogut comprovar en 
el present apartat.  Es preveia la construcció de les instal·lacions per a servir les poblacions 
aïllades telefònicament en la primera etapa amb 3,282 milions de pessetes ( més del 95% del 
pressupost de la secció) i de la xarxa de telèfons complementària a la de camins en la segona 
etapa  amb un cost de 164.000 pessetes. 

El pressupost desglossat d’aquesta secció es resum al Quadre 24. 

Pressupost de la secció de Telèfons en les dues etapes previstes pel Pla 
Etapa Pressupost pels 

quilòmetres de 
línia (pessetes) 

Pressupost pels 
quilòmetres de 

circuit 
(pessetes) 

Pressupost per 
les estacions 
telefòniques 

(pessetes) 

Pressupost total 
(pessetes) 

Primera 
(incomunicacions) 

1.953.443,92 1.130.217,02 199.329 3.282.989,94 

Segona (xarxa 
complementària 
a la de camins) 

97.560,72 61.696,83 5.649 164.906,55 

Total: 2.051.004,64 1.191.913,85 204.978 3.447.896,49 
 

 

 

Quadre 24: Pressupost desglossat de les actuacions incloses al Pla de telèfons del Pla General d’Obres 
Públiques de 1935 (Font: Elaboració pròpia a partir de la memòria del Pla de Telèfons del Pla d’Obres 

Públiques de 1935). 
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CAPÍTOL 6: El Pla de Camins de 1935: un intent de planificació 
racionalitzada 

 

La secció de Camins és, juntament amb la Regatges i grans obres hidràuliques, la secció més 
important del Pla d’Obres Públiques de la Generalitat de 1935 i la de més rellevància posterior 
per al país, gràcies a l’establiment d’una nova jerarquia viària que posteriorment va extrapolar-
se al Pla General d’Obres Públiques d’Espanya de 1941 en el qual Victoriano Muñoz Oms 
s’encarregà del Pla de Camins, la vigència del qual arriba fins els nostres dies.  

Es tracta de la secció més completa quant a grau de feina documental i gràfica, i la única de 
totes les seccions que va arribar a informació pública tot just abans de l’esclat de la guerra.  

L’aportació més rellevant que se’n deriva del Pla de Camins de 1935 és la metodologia 
emprada per a la seva elaboració que incloïa  plantejaments molt innovadors basats en criteris 
objectius de definició de les necessitats i mancances existents en els diferents territoris del 
país i a partir de les quals es fixen les noves actuacions a incloure, sempre sota els postulats 
centrals de reequilibri territorial i comunicació dels pobles aïllats.  

1. Metodologia de l’Estudi i Confecció del Pla  
En plena negociació dels traspassos, el Juliol de 1935 ja s’havia fet oficial l’encàrrec del Pla 
General d’Obres Públiques al Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya i en dita ordre 
s’especificava que el pla havia de quedar enllestit en un període de tres mesos des de la seva 
emissió. Es tractava doncs d’una empresa dificilíssima la que tenia Victoriano per endavant, la 
redacció del programa d’obres públiques més ambiciós que s’havia encarregat mai a tot el país 
i en un període límit de tres mesos.  Encara que el calendari no es va complir, el pla es va 
acabar redactar en menys d’un any. Un termini de temps molt curt per al gran volum de feina 
que comportava un pla d’aquestes característiques.  

Davant el poc temps del que disposava, la feina es va començar ràpidament a la formació de 
l’equip. Els estudis i propostes de les diferents seccions es van començar alhora i es van 
elaborar de manera paral·lela, però la Secció de Camins va ser la única que va estar acabada el 
Desembre de 1935, mes en que es va exposar a la premsa i va obrir-se el període de 
informació pública.  

Per tal d’abordar la redacció del Pla de Camins, es van fixar uns procediments de treball, 
sempre sota els postulats introduïts anteriorment, i els quals queden recollits a l’apartat de la 
memòria anomenat “Manera d’abordar l’estudi i la confecció del Pla de Camins”.  

La primera feina que es va realitzar va ser l’elaboració d’un mapa de Catalunya a una escala 
adequada per a treballar-hi, una escala 1:200.000. La confecció d’aquest mapa no va resultar 
gens fàcil degut a la informació gràfica tan disgregada e incompleta de la que es disposava, 
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però resultava una feina indispensable i de la que se’n va treure molt de rendiment durant tot 
el Pla.  

Alhora que es confeccionava el mapa de Catalunya, es van cercar i reunir tota mena 
d’antecedents que poguessin resultar interessants per a la deducció de les necessitats del país: 
informació de les carreteres construïdes i en construcció, nuclis aïllats, consum de 
gasolina/comarques, línies regulars d’autobusos, ... Un cop reunida tota aquest informació 
obtinguda de diverses fonts molt variades, aquesta es va filtrar i es van seleccionar únicament 
les adients.  

A continuació, les dades seleccionades es van mapificar, es va elaborar una exhaustiva 
informació gràfica i cartogràfica amb més de 32 mapes,  i després de diverses revisions es va 
arribar a la deducció de les noves construccions a incloure al Pla i a la posterior classificació.  

Una vegada realitzada l’elecció de les obres a construir es va procedir a l’examen acurat dels 
plans anteriors existent per tal de detectar les possibles omissions amb l’objecte de solucionar 
les injustificades. Aquesta etapa de l’estudi no es va voler dur a terme en fases anteriors per 
tal de no suggestionar l’equip, tal i com afirmava Victoriano a la memòria. 

En la següent fase de l’estudi, es va procedir a la revisió acurada dels resultats de les enquestes 
repartides a tots els ajuntaments de Catalunya i on se’ls preguntava sobre els dèficits i 
necessitats del nucli en relació a cada una de les seccions incloses al Pla d’Obres Públiques de 
1935. L’equip redactor del pla no era el destinatari de tot el gruix de les enquestes locals, si no 
que existia un filtre previ per part dels enginyers de les demarcacions que en destriaven les 
peticions no susceptibles de ser incloses. 

Finalment, es tornava a consultar els enginyers de les demarcacions sobre els resultats 
provisionals i es feien visites sobre el terreny en els casos dubtosos.  

L’última fase va ser la sortida a informació pública de les noves construccions incloses al Pla de 
Camins de 1935 amb les posteriors modificacions que se’n derivarien i de les quals se’n parlarà 
en posteriors capítols. 

La metodologia de l’estudi emprada inclou aspectes destacables i innovadors que denoten la 
rigorositat en la feina feta i la voluntat de plasmar al Pla de Camins, amb la màxima fidelitat, 
les necessitats reals que existien al territori quant a camins. Per una banda, el sistema 
d’enquestes utilitzat permetia apropar i incloure els nuclis en el procés de planificació, amb la 
doble avantatge d’aconseguir una descripció acurada i directe de les mancances de les 
poblacions i assegurar-ne la seva implicació i visió positiva. Per altre banda, el Pla de Camins 
partia d’un gran volum d’informació de base, el qual en certes fases passava pel filtre previ del 
cos tècnic de les demarcacions i per tant l’equip redactor rebia la informació destriada amb la 
certesa que la seva idoneïtat venia assegurada per la proximitat de coneixement d’aquest 
enginyers amb la realitat del territori.  Destaca doncs el paper tant important i la confiança que 
dipositava Victoriano Muñoz Oms en aquest cos tècnic,  tal i com ell mateix constata a la 
memòria del Pla de Camins: “Arribant per fi, el interessantíssim moment de contrastar tots els 
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resultats obtinguts amb els pregons i valuosíssims coneixements que els enginyers de les 
demarcacions posseeixen sobre les necessitats i la realitat de les comarques”.  

 

2. Els principis del Pla 
Per tal de garantir la consecució dels objectius generals del Pla de Camins de 1935,  el 
reequilibri territorial i l’explotació òptima de les potencialitats del país, l’equip estableix les 
característiques que han de regir la planificació dels nous camins a incloure, i que es recullen a 
la memòria, essent les següents:  

• Claredat en el regim econòmic: determinar amb total claredat quins són els 
organismes obligats a contribuir en la construcció dels nous camins.  
En aquest sentit, el pla proposa una nova classificació dels camis en tres grups 
diferents segons la finalitat del mateix i la forma de finançament i cooperació dels 
interessats.  

o Grup I: es tracta d’un grup format per les Vies Metropolitanes, un nou 
concepte de via d’ús exclusiu per als automòbils i de característiques 
excepcionals i úniques fins el moment al país, és per aquest motiu, tal i com 
s’esmenta a la memòria, que degut a la seva gran valia per al 
desenvolupament de Catalunya, la Generalitat es faria càrrec dels costos de les 
obres i dels terrenys a expropiar.  

o Grup II:  constituït pels camins Generals i pels categoritzats com a “Turístics”. 
Per al finançament dels mateixos el pla preveia que la Generalitat 
s’encarregués dels costos de les obres, mentre que els municipis havien 
d’aportar els terrenys per on discorria el seu traçat. 

o Grup III: en aquest grup s’agrupaven la resta dels camins del Pla. Eren camins 
destinats a les intercomunicacions d’altres vies o poblacions i les 
comunicacions de pobles aïllats. Per tractar-se doncs de camins destinats a 
satisfer necessitats i interessos més localitzats, el seu finançament incloïa la 
cooperació dels municipis interessats, de manera que s’estableixen diferents 
graus d’aportacions per part dels interessats segons la categoria del camí i la 
potencialitat econòmica del poble. A més, les expropiacions també havien de 
córrer a càrrec dels nuclis afectats.  
 

• Flexibilitat en el desenvolupament:  es busca que el pla respongui sempre a les 
necessitats del moment i que, per tant, amb la variació de les circumstàncies aquest es 
pugui adaptar i no quedi desfasat. Recordem que la finalitat última que es perseguia 
era servir com a full de ruta en matèria d’obres públiques a Catalunya i per tant els 
camins inclosos al pla, així com les actuacions previstes a les altres seccions, resultaven 
la base de la qual havien de partir els posteriors projectes constructius de cadascuna 
d’aquestes noves obres.  

• Col·laboració i cooperació pública dirigida: les noves construccions incloses al pla 
estaven sotmeses a les normes generals de categorització establertes, però aquestes 
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obres es fixarien de forma pública a partir dels concursos d’aportacions a celebrar en 
cada cas.  

• Competències en les aportacions d’acord amb les potencialitats econòmiques 
relatives dels interessats: el pla considerava necessari establir una analogia econòmica 
entre interessats i les noves construccions a partir de la celebració de concursos de 
subvencions amb bases que permetessin una igualtat de lluita entre els nuclis 
participants.  

• Absència d’arbitrarietats en les divisions i ordenacions: es va buscar partir sempre 
d’un criteri previ raonat del qual se’n derivaven les normes d’aplicació que permetien 
realitzar les deduccions de forma automàtica i objectiva. 

• Servitud ordenada de tots els interessos de caràcter general: l’elaboració del Pla es va 
realitzar tenint en compte les riqueses potencials del país mirant en tot moment la 
manera de permetre la seva explotació: riqueses forestals i agrícoles, mineres, de 
caràcter turístic, arqueològiques i balnearis.  

• Perpetuïtat: característica que complementa a l’anterior, la flexibilitat en el seu 
desenvolupament, i que manifesta la voluntat que el pla adquireixi la màxima 
durabilitat possible. 

• Màxima exactitud possible: tots els camins de noves construccions es van estudiar a 
mode d’avantprojecte sota un curós treball de definició, classificació i mapificació. 
Posteriorment, els projectes definitius de cada trams els portarien a terme els 
enginyers de cada demarcació. Per evitar errors i corregir imperfeccions del terreny 
que no s’haguessin vist als plànols, a les longituds dels avantprojectes realitzats s’hi 
afegeixen un 20% més de manera que el pressupost ja preveia aquestes possibles 
oscil·lacions en les longituds dels camins.  

• Previsió de la categoria a que han de passar els camins una vegada entrin en període 
de conservació: el pla no  només incloïa els nous camins a construir, si no que 
realitzava l’anàlisi dels existents per tal de classificar-los sota la nova jerarquia viària 
establerta per Victoriano Muñoz, per la qual els camins es dividien en: Generals, 
Comarcals i Locals.  

 

3. Nova Jerarquia viària 
Un important signe de diferenciació quant a la metodologia emprada en l’elaboració del Pla de 
Camins de 1935 respecte els seus predecessors va ser sens dubte l’establiment d’una nova 
jerarquia viària per a tota Catalunya.  

Es tractava d’un jerarquia basada en la importància funcional de la via, trencant d’aquesta 
manera amb les bases fins el moment seguides per l’Estat sota les quals els camins es 
classificaven per les seves amplades; les carreteres de primer ordre eren les de 8 metres, de 
segon ordre les de 7 metres, les de tercer en tenien 6 metres i finalment els camins veïnals 
tenien una amplada de 5 metres. En el pla s’entén que els amples han de ser conseqüència de 
la classe i la intensitat del trànsit de la via , i no al revés.  D’aquesta manera la classificació dels 
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camins del pla portada a terme per Victoriano fixava les categories dels camins en funció de 
criteris funcionals, i l’amplada quedava pendent per a la posterior redacció dels projectes 
tècnics específics. 

La classificació presentada es regia per la utilitat que els camins prestaven al territori i en 
distingia el tres nivells següents:  

• Xarxa general: La seva funcionalitat era la d’unir els centre vius del país i establir 
llargues línies continues en diferents direccions del territori per a permetre grans 
comunicacions amb tràfec de grans distàncies i grans velocitats sota condicions de 
comoditat i seguretat. 

• Xarxa comarcal: La seva utilitat era la de garantir les connexions intercomarcals que no 
quedaven cobertes per la xarxa general i ,a escala més reduïda, servir les mateixes 
finalitats que aquesta. Es tracta de vies que abastaven una àrea mitjana i serveixen a 
rodalies més grans que els locals i suporten un tràfic mig.  

• Xarxa local: Formada per camins generalment de poca llargada i poc tràfic que servien 
a interessos més localitzats i eren utilitzats únicament per usuaris de rodalies 
relativament petites. 

El fet de distingir els camins segons la seva utilitat permetia dotar de sentit i finalitat global a la 
xarxa viària, i per tant localitzar de forma més eficient les mancances que aquesta presentava 
quant a la cobertura de les funcions que  havia de tenir.  Precisament va ser aquesta la 
metodologia de planificació de les noves construccions seguida al pla, per a la qual els camins 
inclosos sorgien de les necessitats existents al territori que se’n derivaven de les carències que 
tenia la xarxa catalana l’any 1935, així com de la idea d’assolir un reequilibri territorial de les 
infraestructures a tot el país.  

Pocs anys desprès de l’elaboració del Pla de Camins de 1935, Victoriano Muñoz va ser 
l’encarregat de la redacció del Pla de Carreteres Espanyol de 1941, pla on va incorporar la nova 
classificació viària, amb la diferència que les Generals van anomenar-se Nacionals, i que 
perdura fins els nostres dies.  

 

3.1. Xarxa existent abans del pla 
El Pla de Camins de 1935 no es limitava únicament a presentar la llista de les noves obres a 
realitzar, si no que integrava les existents i les futures infraestructures sota una nova 
denominació que els dotava de sentit i alhora marcava les bases per a l’elecció de les noves 
carreteres per tal de satisfer les necessitats dels partits judicials i completar els tres nivells de 
xarxa establerts.   

Era per tant necessari classificar les carreteres ja construïdes al 1935 segons la nova jerarquia 
del pla. Fins el moment, aquestes vies havien sigut categoritzades com a “carreteres o camins 
veïnals” atenent únicament a la seva amplada (el plànol amb aquesta classificació ja s’ha 
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mostrat anteriorment). La nova classificació en generals, comarcals i locals ignorava per 
complet aquesta característica de les vies i es centrava en la seva importància funcional.   

De la memòria del Pla de Camins de 1935 es pot extreure, sense entrar en detall, la 
metodologia seguida en aquest traspàs de carreteres de la classificació antiga a la nova. En ella 
es comenta que en un primer moment es van centrar en l’estudi de les carreteres generals, el 
qual es va realitzar de forma paral·lela a l’estudi de les noves construccions. Victoriano Muñoz 
explica els criteris de classificació de les vies com a carreteres generals de la següent manera:  
“s’ha partit  de la base d’unir els centres vius dels país de la forma més directe possible, 
utilitzant el major nombre de camins existents de bon traçat, cercant els punts de passos més 
adients en relació l’orografia del terreny, i procurant restessin establertes llargues línies en 
totes les direccions o sigui les següents: radials des de Barcelona: de Sud a Nord (verticals), 
d’Est a Oest (transversals), de S.O a N.E (paral·leles a la costa) i S.E a N.O (paral·leles a la 
mitjana del triangle format per Catalunya”, i “ endemés de les finalitats proposades s’ha assolit  
el circuit del Pirineu i de tota Catalunya”. Un cop establerta quina havia de ser la xarxa general 
es van obtenir de forma automàtica els trossos nous de la mateixa que eren precisos per a 
completar-la i que són els trams inclosos al pla. 

En relació a l’estudi de les comarcals, aquest es va realitzar posteriorment al de les noves 
construccions i de les generals. Les vies que composaven aquesta xarxa eren aquelles que 
completaven les connexions intercomarcals que no estaven cobertes per les generals i aquelles 
que servien també, encara que en menor escala, a les finalitats perseguides per aquestes. Un 
cop destriades les carreteres ja construïdes al 1935 en generals i comarcals, les locals restaren 
automàticament per exclusió de les anteriors.  

El procés de classificació va resultar en la xarxa que es mostra a la Figura 26. 
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Xarxa viària catalana l’any 1935 segons la nova jerarquia viària del pla en quilòmetres i 
número de trams per província 

Província Classificació 
del Pla de 

Camins 

Quilòmetres 
per 

província 

% respecte la 
província 

Número de 
trams per 
província 

% respecte la 
província 

Barcelona Generals 720,02 26,7 30 10,7 
Comarcals 1240,1 46 97 34,7 

Locals 738,65 27,3 153 54,6 
Total 2.698,77 100 280 100 

Figura 26: Plànol de la classificació de les carreteres ja construïdes l’any 1935 segons la nova jerarquia 
viària establerta al Pla de Camins de 1935 (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades 

pel Pla General d’Obres Públiques de 1935) 
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Girona Generals 451,95 24,4 24 10,3 

Comarcals 769,75 41,5 63 26,9 
Locals 633,75 34,1 147 62,8 
Total: 1.855,45 100 234 100 

Lleida Generals 862,22 39 33 17 
Comarcals 866,67 39,3 64 33 

Locals 480,57 21,7 97 50 
Total: 2.209,46 100 194 100 

Tarragona Generals 469,69 25,2 20 10,5 
Comarcals 718,25 38,5 57 29,8 

Locals 676,03 36,3 114 59,7 
Total: 1.863,97 100 191 100 

Catalunya Generals 2.503,88 29 107 11,9 
Comarcals 3.594,77 41,7 281 31,3 

Locals 2.529 29,3 511 56,8 
Total: 8.627,65 100 899 100 

 

 

 

Al Quadre 25 es pot observar com Barcelona, Girona i Tarragona presenten uns percentatges 
força semblants, amb lleugeres variacions a la província de Barcelona. Per tant els resultats per 
a tota Catalunya es tornen representatius de la situació existent l’any 1935 gairebé arreu del 
país, amb excepció de la província de Lleida on la descomposició de les vies en els nous nivells 
establerts al pla denota algunes diferències amb la resta. La composició global queda definida 
per una xarxa bastant equilibrada en termes quilomètrics, amb gairebé 3.600 quilòmetres de 
carreteres comarcals (la primera en extensió amb un 41,7% dels quilòmetres totals de la 
xarxa), seguides per les locals al voltant dels 2.530 quilòmetres (el 29,3%) i molt a prop 
d’aquesta per les carreteres generals amb poc més de 2.500 quilòmetres (el 29%).  Amb relació 
al número de trams de via per província, com era d’esperar per la naturalesa de les carreteres 
que composen els diferents nivells de la jerarquia, és la xarxa local, formada per petits trams 
disseminats per tota Catalunya, la que clarament s’imposa per sobre de les altres amb més de 
la meitat de les línies (el 56,8% del total), en segon lloc són les carreteres comarcals les que 
tenen més presencia, en trams, al territori amb 281 línies (el 31,3%) i per últim, al tractar-se de 
grans vies intercomarcals amb una gran continuïtat en el seu traçat,  les generals representen 
un gran número de quilòmetres de xarxa però amb únicament 107 trams (el 11,9%).  

De forma general, la descomposició anterior descrivia la situació global per a Catalunya, la qual 
és extrapolable a la que es presentava a Tarragona i Girona, i en cert grau a Barcelona, però 
amb petites variacions. Notis com a Barcelona, la xarxa comarcal agafava més pes que en 
qualsevol altre província amb 1.240 quilòmetres (el 46% ) dividits en 97 trams (el 34,7%). 
Aquest fet es atribuïble a que, com ja s’ha estudiat al capítol 3, dels Plans Provincials de 1879, 
el de Barcelona superava de lluny en quilòmetres i trams construïts l’any 1935 al de les altres 
províncies, acumulant el 78% dels quilòmetres derivats d’aquestes plans a Catalunya i el 72% 

Quadre 25: Resum de la classificació de les carreteres ja construïdes l’any 1935 segons la nova jerarquia 
viària establerta al Pla de Camins de 1935 per províncies. (Font: Elaboració pròpia a partir de la base de 

dades creada en SIG) 
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dels trams. Com es mostra al Quadre 26, en la classificació amb la nova jerarquia de les 
carreteres provinents dels Plans Provincials, més del 70% dels quilòmetres d’aquest tipus de 
via i gairebé el 60% dels trams van passar a formar part de la xarxa de carreteres comarcals, i 
entenem que aquest ha sigut el tret significatiu que ha provocat la variació d’uns punts 
percentuals a favor de les comarcals a la província de Barcelona. Conseqüentment, el petit 
augment en el percentatge de la xarxa comarcal barcelonina provoca la disminució del pes 
percentual de les altres dues xarxes; però com ja ocorria en la situació general de país, 
aquestes romanen pràcticament equilibrades quant a nombre de quilòmetres i és la xarxa local 
la que sobresurt en nombre de trams.  

Classificació de les carreteres provinents del Plans Provincials de 1879 en quilòmetres i 
número de trams 

Pla anterior 
d’on provenen 
les carreteres 

Classificació 
del Pla de 

Camins 
Quilòmetres  % respecte el  

pla 
Número de 

trams 
% respecte el 

pla 

Plans 
Provincials de 

1879 

Generals 55,02 8,1 3 6,1 
Comarcals 487,49 71,5 28 57,2 

Locals 138,95 20,4 18 36,7 
Total: 681,46 100 49 100 

 

 

El cas de Lleida mereix un estudi independent al de les altres província ja que en ella la 
distribució de les xarxes presentava característiques diferents a les descrites fins el moment. Si 
bé la xarxa comarcal tenia un pes representatiu semblant al de Girona i Tarragona, al voltant 
del 40% dels quilòmetres totals de la província i del 33% dels trams, a diferencia de la resta del 
territori, la xarxa general agafa gran rellevància en detriment de la local que resta força lluny 
del pes que té en les altres províncies. En xifres, les carreteres generals a Lleida ascendeixen a 
gairebé 870 quilòmetres, la major extensió a tota Catalunya d’aquest tipus de via, essent el 
40% de la xarxa a la província quant a la resta el seu pes es troba al voltant del 25%, i les locals 
escassament superen els 480 quilòmetres que resulta el valor més baix del país representant 
únicament el 21,7% del total. I en nombre de trams de via, amb 33 trams les generals 
conformen el 17% de la província i les locals el 50% amb 97. Com s’ha fet amb el cas de les 
comarcals a Barcelona, per trobar la raó d’aquesta predominança de la xarxa general a la 
província s’ha analitzat el pla anterior d’on provenien les carreteres i el procés de trasbals 
d’aquestes a la nova classificació. Recordem que el major número de quilòmetres a Lleida 
provenien dels Plans Estatals entre 1860 i 1914, concretament aquests ascendien a 1.314 
quilòmetres (el 60% dels quilòmetres existents l’any 1935 en ella), resultant la província amb 
més quilòmetres planificats per aquests plans.  En segon lloc es trobaven les vies planificades 
per la Mancomunitat, les quals representaven gairebé el 30% dels quilòmetres. Per altre 
banda, la xarxa general estava composada en un 72,5% dels seus quilòmetres per les 
carreteres provinents dels plans estatals, en un 20,7% de les del Circuit Nacional de Ferms 
Especials i en tercera posició en un 4,5% de les carreteres de la Mancomunitat. Entenem, per 

Quadre 26: Resum de la classificació de les carreteres provinents dels Plans Provincials de 1879 segons la 
nova jerarquia viària. (Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades creada en SIG) 
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tant, que aquesta és la raó per la qual les carreteres generals a Lleida representaven un pes tan 
important.  

Procedència de les carreteres generals de Catalunya en quilòmetres i número de trams 
Classificació 

del Pla de 
Camins 

Pla anterior d’on provenen les 
carreteres Quilòmetres %  

Númer
o de 

trams 
%  

Generals 

Circuit Nacional de Ferms Especials 518,82 20,7 9 9,2 
Plans Estatals (1860-1914) 1816,33 72,5 75 76,5 
Plans Provincials de 1879 55,02 2,2 3 3,1 

Pla de la Mancomunitat 1920 113,71 4,5 11 11,2 
Camins de l’Estat construïts en 

1920 0 0 0 0 
Plans de Camins Veïnals de les 

diputacions 0 0 0 0 
Total: 2503,88 100 98 100 

 

 

Els resultats descrits per a Lleida es visualitzen fàcilment al plànol de la Figura 26, mentre que 
la meitat sud de la província presenta una major densitat i disparitat dels tres tipus de vies, la 
xarxa septentrional lleidatana es troba composada per grans vies generals que creuen el 
territori de sud a nord, unes poques vies comarcals de mitja llargada i algunes locals 
dispersades en algunes zones i que van a connectar a la xarxa bàsica. El subdesenvolupament 
de la xarxa local lleidatana en els partits judicials del Pirineu i Prepirineu de Lleida, resta 
capil·laritat i abast a la xarxa de carreteres resultant en extenses superfícies sense cobrir i per 
tant privades d’accessibilitat rodada i en greu desigualtat amb la resta del país, en especial les 
zones urbanes. La conseqüència directa d’aquest fet és una gran concentració en aquest 
territori de nuclis de població sense comunicació per carretera, forçats a unes difícils 
condicions de vida. Serà la resolució d’aquest problema el que centrarà el focus de les noves 
obres incloses al Pla de Camins de 1935 sota l’ideari del reequilibri territorial i la comunicació 
dels pobles aïllats.  

Ens ha semblat interessant estudiar de forma més exhaustiva la metodologia seguida per 
l’equip redactor del pla alhora de classificar les carreteres existents l’any 1935 amb la nova 
jerarquia viària establerta en ell. Per fer-ho s’ha partit de la única informació descriptiva del 
procés trobada, l’explicació a la memòria del Pla de Camins de 1935 del mètode seguit per a 
classificar les generals a partir de la unió de les “centres vius del país” de manera directa i 
l’establiment de llargues línies que creuessin Catalunya en diferents direccions.  

De l’anàlisi del plànol d’antecedents presentat al pla, s’extreu que els elements bàsics que han 
servir de guia per a la classificació de les carreteres són els trajectes del transport públic  i la 
situació dels mercats.  Amb les dificultats per reunir la informació de base per desenvolupar un 
pla de tal magnitud l’any 1935, i encara més en un període de temps tan curt, era necessari 
que aquest partís d’altres estudis realitzats a l’època. En concret, en comparar el plànol 

Quadre 27: Resum de la procedència de les carreteres que conformaven la xarxa general establerta al 
pla. (Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades creada en SIG) 
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d’antecedents amb el mapa “Mercats i llur radi” presentat per Vicenç Turell a la Ponència de la 
divisió territorial de la Generalitat de 1932 s’observa com els mercats representats en ambdós 
plànols són exactament els mateixos i que, per tant, l’estudi de Turell anterior al Pla de Camins 
de 1935 va servir de base sobre la que es fonamentà, com exposarem a continuació, la 
classificació de les carreteres amb la nova jerarquia.  

 

 

 

 

 

Figura 27: Mapa “Mercats i llur radi” presentat per Vicenç Turell a la Ponència de la divisió territorial de 
la Generalitat de 1932 (Font: Document original del mapa “Mercats i llurs radis” de Vicenç Turell) 
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En el plànol de la Figura 28 es representa la superposició de les carreteres ja existents l’any 
1935 i que van ser categoritzades pel Pla de Camins de 1935 com a generals i comarcals i els 
mercats presentats al mapa de Turell de 1932. 

 

 

 

 Tot i que a la memòria no s’utilitza el terme “mercats” i si la expressió “centres vius del país”, 
per determinar aquelles vies que havien de classificar-se com a generals, o en segon moment 
com a comarcals, del plànol de la Figura 28 se’n extreu la concordança directe entre els dos 
termes. Vegis com tots els mercats definits per Turell l’any 1932, sense cap excepció,  es 
troben comunicats per algun dels dos nivells de xarxa, o en molts casos, pels dos. Realitzant la 
distinció dels mercats segons si eren o no capitals de partits judicials, s’arriba a la conclusió 
que totes les capitals del partits, excepte Terrassa, Sabadell, Santa Coloma i Sant Feliu (que era 
la única capital no considerada com a mercat); s’integren dins de la xarxa general i que la resta 

Figura 28: Plànol de les carreteres ja construïdes l’any 1935 i classificades com a generals i locals i els 
mercats existents l’any 1932 a Catalunya. (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades 

pel Pla General d’Obres Públiques de 1935 i el mapa “Mercats i llurs radis” de Vicenç Turell) 
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de mercats, els no situats en capitals de partits i que no resten dins del traçat entre dos 
capitals, es troben comunicats per la xarxa comarcal.  

Resulta clara doncs la metodologia de selecció de les vies que havien de classificar-se com a 
generals, per una banda eren aquelles que comunicaven les capitals de partits judicials 
establertes com a mercats a la ponència de 1932, i la resta de mercats situats en punts 
intermitjos del seu recorregut,  i alhora permetien traçar llargues línies continues que 
resseguien la cartografia catalana en les direccions descrites a la memòria per Victoriano.  

No sembla tan directe l’establiment de la xarxa comarcal, si bé, moltes de les vies que 
l’integraven servien les mateixes finalitats que les generals, dotar d’infraestructura viària els 
mercats de Catalunya que quedaven fora de la xarxa general i cobrir les comunicacions 
intercomarcals, existien moltes altres que no complien aquestes funcionalitats. Aquest tipus de 
comarcals destaquen especialment a la província de Barcelona, els partits perifèrics al de 
Girona i al partit de Lleida i les Borges Blanques. Per tal de comprendre els criteris emprats en 
classificar les vies existents com a comarcals ens hem servit del segon antecedent descrit pel 
pla, els trajectes que realitzaven els autobusos de línia.  

 

 Figura 29: Plànol d’intensitat i àrees de trànsit dels Serveis d’autobusos de línia a Catalunya l’any 1934 
(Font: Elaborat per Enric Lluch l’any 1970) 

NUEL MATO, Laura (2015) 
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Comparant el plànol dels serveis d’autobusos de línia a Catalunya l’any 1934 realitzat per Enric 
Lluch i Martín i el de les carreteres ja existents abans del pla i classificades com a comarcals per 
ell, trobem certes relacions entre línies categoritzades com a tals, també amb les generals, i 
que alhora resultaven el trajecte d’alguna línia d’autobús al 1934. Entenem que la gran 
concentració en algunes zones concretes de carreteres comarcals que no compleixen els 
criteris anteriorment establerts i que no tenien altre finalitat que servir a comunicacions entre 
poblacions dins dels propis partits presenta una gran correlació amb les àrees del territori on 
existia un major número de línies d’autobusos. En aquest sentit, en destaca clarament la 
província de Barcelona amb la major concentració de tot el país de carreteres comarcals i 
alhora de serveis d’autobús.  

Un cop fixades les xarxes generals i comarcals de carreteres, la local va restar automàticament 
per exclusió de les vies incloses a les altres categories.  

Fins el moment s’ha analitzat la classificació de les carreteres construïdes abans del pla a partir 
dels fragments explicatius extrets de la memòria i dels antecedents en què es va basar la 
determinació de les tres xarxes, arribant a conclusions molt clares dels criteris i metodologia 
de selecció seguida. No obstant, des de la present tesina ens preguntem si encara existia una 
tercera font de base que podia haver ajudat a establir aquest nova jerarquia viària.  La 
determinació del que nosaltres hem anomenat “categoria antiga de les carreteres” en 
carreteres i camins veïnals  únicament responia a criteris tècnics de la via, més concretament 
el seu ample, el qual era conseqüència directe del pla en què s’inclogués la via i per tant de 
l’organisme titular de les mateixes.  Entenem doncs que es possible que aquesta característica 
de les carreteres, el pla d’on provenien o l’organisme titular, pogués influir en certa manera en 
la classificació de les vies segons els nous nivells del pla.  

 

 Xarxa viària catalana l’any 1935 segons la nova jerarquia viària i el pla d’on 
provenien les carreteres en quilòmetres i número de trams 

Classificació 
del Pla de 

Camins 

Classificació 
antiga 

Pla anterior d’on provenen 
les carreteres 

Quilòme
tres % 

Número 
de 

trams 
% 

Generals 

Carretera Circuit Nacional de Ferms 
Especials 518,82 20,7 9 9,2 

Carretera Plans Estatals (1860-1914) 1816,33 72,5 75 76,5 
Carretera Plans Provincials de 1879 55,02 2,2 3 3,1 

Camí veïnal Pla de la Mancomunitat 1920 113,71 4,5 11 11,2 

Camí veïnal Camins de l’Estat construïts 
en 1920 0 0 0 0 

Camí veïnal Plans de Camins Veïnals de 
les diputacions 0 0 0 0 

Total 2503,88 100 98 100 

Comarcals Carretera Circuit Nacional de Ferms 
Especials 58,72 1,6 2 0,8 

Carretera Plans Estatals (1860-1914) 2206,21 61,4 128 50,2 
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Carretera Plans Provincials de 1879 487,49 13,6 28 11,0 
Camí veïnal Pla de la Mancomunitat 1920 756,79 21,1 84 32,9 

Camí veïnal Camins de l’Estat construïts 
en 1920 63,66 1,8 7 2,7 

Camí veïnal Plans de Camins Veïnals de 
les diputacions 21,9 0,6 6 2,4 

Total: 3594,77 100 255 100 

Locals 

Carretera Circuit Nacional de Ferms 
Especials 0 0 0 0 

Carretera Plans Estatals (1860-1914) 587,54 23,2 73 14,7 
Carretera Plans Provincials de 1879 138,95 5,5 18 3,6 

Camí veïnal Pla de la Mancomunitat 1920 1251,19 49,5 263 52,8 

Camí veïnal Camins de l’Estat construïts 
en 1920 130,21 5,1 28 5,6 

Camí veïnal Plans de Camins Veïnals de 
les diputacions 421,10 16,7 116 23,3 

Total: 2529,00 100 498 100 
 

 

 

Xarxa viària catalana l’any 1935 segons el pla d’on provenien les carreteres en quilòmetres i 
número de trams 

Pla anterior 
d’on provenen 
les carreteres 

Classificació 
del Pla de 

Camins 
Quilòmetres % respecte el  

pla 
Número de 

trams 
% respecte el 

pla 

Circuit 
Nacional de 

Ferms 
Especials  

Generals 518,82 89,8 9 81,8 
Comarcals 58,72 10,2 2 18,2 

Locals 0 0 0 0 
Total 577,54 100 11 100 

Plans Estatals 
(1860-1914) 

Generals 1816,33 39,4 75 27,2 
Comarcals 2206,21 47,9 128 46,4 

Locals 587,54 12,7 73 26,6 
Total: 4610,08 100 276 100 

Plans 
Provincials de 

1879 

Generals 55,02 8,1 3 6,1 
Comarcals 487,49 71,5 28 57,2 

Locals 138,95 20,4 18 36,7 
Total: 681,46 100 49 100 

Pla de la 
Mancomunitat 

de 1920 

Generals 113,71 5,3 11 3,1 
Comarcals 756,79 35,7 84 23,5 

Locals 1251,19 59 263 73,4 
Total: 2121,69 100 358 100 

Camins de 
l’Estat 

construïts en 
1920 

Generals 0 0 0 0 
Comarcals 63,66 32,8 7 20 

Locals 130,21 67,2 28 80 
Total: 193,87 100 35 100 

Quadre 28: Resum de la classificació de les carreteres ja construïdes l’any 1935 segons la nova jerarquia 
viària i el pla d’on provenien. (Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades creada en SIG) 

NUEL MATO, Laura (2015) 
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Plans de 
Camins 

Veïnals de les 
diputacions 

Generals 0 0 0 0 
Comarcals 21,92 4,9 6 4,9 

Locals 421,10 95,1 116 95,1 
Total: 443,02 100 122 100 

 

 

 

Del  Quadre 28 i Quadre 29 s’observa com aparentment va resulta irrellevant el pla anterior 
del qual provenien les carreretes ja construïdes i els tres nivells de xarxa són fruit d’una 
composició força heterogènia quant a la procedència de les carreteres que els integren. 
Entenem doncs que el Pla de Camins es desvincula dels criteris de classificació seguits fins el 
moment i estableix una jerarquia viària que es basa únicament en la importància funcional de 
les vies, sense tenir en compte les seves característiques tècniques, específicament el seu 
ample, ja que si ens fixem en la pròpia naturalesa de la via en termes de llargada, llavors, certs 
resultats es dedueixen de manera automàtica. Ens referim al cas de les generals i les locals; en 
les primeres per la manera com estaven concebudes i la finalitat que se’ls atorgava era un 
raonament lògic esperar que les vies catalogades com a camins veïnals de les diputacions i de 
l’estat no formessin part d’aquest nivell jeràrquic per tractar-se de camins de poca qualitat i 
amb llargades generalment curtes. El cas dels camins veïnals de la Mancomunitat que passen a 
classificar-se com a generals pot atribuir-se a que aquest pla, com s’ha detallat anteriorment, 
estava constituït per un gran gruix de línies de curta i mitja llargada i alguns trams de llargades 
superiors als 30 quilòmetres i que podien encaixar en aquesta tipologia de xarxa. En referència 
a les local, també era d’esperar que certs tipus de vies, com les del Circuit Nacional de Ferms 
Especials, quedessin fora de la classificació i que el gran número de trams provinguessin del pla 
de la Mancomunitat i dels plans de camins veïnals de les diputacions. El que resulta més 
sorprenent en aquesta categoria és la “degradació” de certes línies planificades en plans 
estatals i provincials, carreteres que havien format part de la xarxa bàsica i secundària catalana 
des de finals del segle XIX i que ara passen a un tercer nivell segons la nova jerarquia 
establerta.  

 

Quadre 29: Resum de la classificació de les carreteres ja construïdes l’any 1935 segons la nova jerarquia 
viària i el pla d’on provenien. (Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades creada en SIG) 
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Si ens fixem en el plànol de la Figura 30, es tracta de carreteres que responen a dos 
funcionalitats diferents; per una banda, algunes d’elles donen comunicació a pobles aïllats i 
per altre serveixen d’enllaç entre trams de la xarxa general o comarcal, aquesta última funció 
és la característica de la categoria de vies anomenada “intercomunicacions ordinàries”, 
categoria establerta al pla per a catalogar les noves obres que servien per a complementar la 
xarxa existent tot enllaçant els camins previstos i que formaven part de la xarxa local. En cap 

Figura 30: Plànol de les carreteres provinents dels Plans Estatals i Provincials i que van quedar 
classificades com a locals pel Pla de Camins de 1935 (Font: Font: Elaboració pròpia a partir de les dades 

proporcionades pel Pla General d’Obres Públiques de 1935 i els documents dels Plans Estatals i 
Provincials) 
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cas són vies que  serveixen com a  enllaç dels mercats o comunicacions intercomarcals i si a 
finalitats pròpies de la xarxa local. Resulta un bon exemple de la rigorositat amb què l’equip 
del pla va realitzar la classificació de la xarxa viària catalana, atenent sempre a la finalitat de la 
via i no arrossegant antics criteris que no donaven més informació sobre les carreteres que la 
seva ampla. Alhora aquest fet denota les mancances de visió funcional de la xarxa viària 
catalana fins a l’any 1935 en el seu procés de planificació. És evident, que en alguns casos,  les 
carreteres formaven part d’un cert nivell de xarxa únicament per haver estat construïdes per 
un determinat organismes i no responien a un tipus concret de funció, impossibilitant que 
s’establís una xarxa amb una visió global que perseguís un objectiu comú i ajudés a 
desenvolupar el territori des de la màxima potencialitat de les seves infraestructures. Per fer-
ho era necessari que les carreteres deixessin de ser únicament obres de pas necessàries per al 
desplaçament entre dos punts i adquirissin un rol important dins del país per la gran influència 
que hi poden tenir tant econòmica com socialment en ell. Aquest salt en la visió de les 
infraestructures viàries del territori va aparèixer amb força al Pla de Camins de 1935, donant 
enteresa i rellevància a la tasca feta.  

En relació amb la xarxa comarcal, la més extensa de les tres en quilòmetres, és la única 
formada per vies provinents de tots els plans anteriors al 1935. El gran gruix dels quilòmetres 
comarcals provenen dels Plans Estatals amb el 61,4%, seguits de les carreteres planificades a la 
Mancomunitat les quals suposen poc més del 21%, i en tercer lloc de les vies que integraven 
els Plans Provincials de 1878 amb el  13,6%. L’acumulació dels quilòmetres de xarxa comarcal 
procedents de la resta de plans escassament arriba al 4% del total, però entre aquests destaca 
el fet que 58,7 quilòmetres provinguessin del Circuit Nacional de Ferms Especials. En concret, 
es tracta d’un tram de 34,5 quilòmetres  de la carretera de València a Molins de Rei que passa 
a formar part de la Comarcal nº121 i un tram de 34,2 quilòmetres de la carretera de Madrid a 
França per la Jonquera i que es converteix en la Comarcal nº20 del pla.  

 

3.2. Noves construccions incloses al pla 
Conscient de la magnitud del Pla de Camins de 1935, tant en el volum d’obres a realitzar com 
en el seu cost, per tal de fomentar la seva construcció, Victoriano Muñoz Oms va establir per a 
les noves carreteres incloses en ell una segona classificació més detallada; a banda de la 
classificació en generals, comarcals i locals presentada fins el moment. En aquesta nova 
classificació de les vies es tenien en compte aspectes de caràcter econòmic referents a les 
aportacions que les poblacions o els interessants  d’una determinada carretera haurien de fer 
per a la seva construcció. Segons la forma de finançament i cooperació dels interessats es van 
definir els següents grups: 

• Grup I: estava format per carreteres amb característiques extraordinàries que 
requerien la seva construcció tot i que la Generalitat hagués de fer-se càrrec del cost 
de les obres i de l’aportació dels terrenys. 
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Aquest grup l’integrava una sola categoria, les Vies Metropolitanes, carreteres de 
característiques tècniques úniques degut a la seva necessitat per absorbir el tràfic 
procedent de les grans aglomeracions. Formaven part de la xarxa general. 

• Grup II: composat per carreteres la construcció de les quals requeria la cessió del 
terrenys per part dels interessats i el cost de les obres corria a càrrec de la Generalitat. 
Estava format per dues categories diferents, els camins Generals, dels quals ja s’ha fet 
menció en l’apartat anterior i que formaven una malla dissenyada per a “unir els 
centres vius del país de la manera més directa possible i procurant que restin 
establertes llargues línies en totes direccions” i els camins Turístics, camins integrats en 
la xarxa comarcal  i que facilitaven l’accés a zones reconegudes per la seva bellesa 
natural o la importància dels seus monuments. 

• Grup III: format pels camins que per la seva construcció era necessària tant la cessió 
dels terrenys com la cooperació econòmica dels nuclis o entitats interessades. 
Aquestes cooperacions econòmiques es calcularien segons la categoria del camí i la 
potencialitat econòmica dels interessats. 
L’últim grup l’integraven tres categories diferents, les Intercomunicacions 
complementàries, carreteres comarcals que completaven les seccions ja començades 
o servien a necessitats remarcables; les Intercomunicacions ordinàries, carreteres 
comarcals o locals que completaven la xarxa existent, tot enllaçant alguns camins o 
donant sortida a riqueses de caràcter col·lectiu i les Comunicació de pobles aïllats,  
carreteres locals que servien per a treure de l’aïllament els pobles incomunicats,  es 
diferenciava entre els pobles de més de 150 habitants i els de 75 a 150 habitants.  

Ens els apartats següents es detallen les característiques principals de cadascun dels grups 
esmentats, així com del Pla de Camins de 1935 final i la seva comparativa amb el precedent 
establert al Pla de Vies de Comunicació de la Mancomunitat de 1920. 

 

3.2.1. Grup I: Les vies metropolitanes 
A principis del segle XX, es va iniciar a Europa el debat sobre la conveniència de construir vies 
d’ús exclusiu per a automòbils i Victoriano Muñoz va pretendre incorporar aquestes noves 
tendències en les anomenades Vies Metropolitanes.  

Abans del Pla de Camins de 1935, existeixen precedents de construcció d’autovies a Itàlia i 
Alemanya; a Espanya, s’havia adjudicat la concessió d’alguns trams en forma d’iniciatives 
privades, i de peatge, però l’any 1935 cap de les obres espanyoles s’havia portat a terme.  

Aquesta tipologia de via única al país fins el moment, formava l’únic grup (el Grup I) establert 
al pla en que tant el cost de les obres, com la compra dels terrenys corria a càrrec  de la 
Generalitat. Aquest fet es remarca a la memòria i segons els seus autors, es degut a causa de 
les característiques tècniques (“bona amplada, corbes amplíssimes, pendents molt fluixes, 
grans alineacions i sense cap encreuament”) i de funcionalitat extraordinàries que presentaven 
les Vies Metropolitanes en comparació amb la resta de la xarxa i pel fet que travessaven 
“zones de terreny valuosíssim”.  
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La seva integració al Pla de Camins de 1935 va resultar la primera aportació al país a nivell 
institucional que preveia vies especialitzades d’ús únic per a automòbils i aquestes, degut al 
seu caràcter públic, estaven concebudes com a carreteres lliures de peatge. Eren vies d’alta 
capacitat i velocitat que formaven part de la xarxa general de carreteres i comunicaven 
Barcelona amb algunes de les ciutats més ben posicionades econòmica i socialment, com eren 
Terrassa, Sabadell i Manresa. A més, les Vies Metropolitanes pretenien solucionar l’accés a les 
grans ciutats. A Barcelona complementaven l’avinguda Diagonal amb les sortides per la Gran 
Via cap a Montgat, i cap a Castelldefels. Aquest itineraris van ser construïts amb les 
característiques proposades pel pla anys més tard. 

Els itineraris inclosos al pla es mapifiquen a la Figura 31. 

 

 Figura 31: Plànol de les Vies Metropolitanes incloses al Pla de Camins de 1935(Font: Font: Elaboració 
pròpia a partir de les dades proporcionades pel Pla General d’Obres Públiques de 1935 ) 
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Vies Metropolitanes del Pla de Camins de 1935 
Descripció Denominació en el pla Quilòmetres Cost aproximat 

(pessetes) 
De Barcelona a Manresa Secció de la carretera 

General nºII 
53,92 50.000.000 

De Barcelona a Castelldefels Secció de la carretera 
General nºIII 

19,94 10.000.000 

De Barcelona a El Masnou Secció de la carretera 
General nºIX  

11,49 7.750.000 

De Barcelona a Esplugues de 
Llobregat 

Secció de la carretera 
General nºXIII 

2,25 1.000.000 

De Reus a Tarragona Secció de la carretera 
General nºXI 

10,89 1.750.000 

Total: 98,49 70.500.000 
 

 

Vegis com el total dels quilòmetres previstos per aquesta tipologia de carreteres no arribava 
als 100 quilòmetres, representant només el 2,4% de les noves construccions incloses al pla en 
termes quilomètrics. Tot i així, degut a les excepcionals característiques tècniques que havien 
de tenir, el seu cost resulta molt més elevat que la resta de carreteres del pla, acumulant en 
només 5 trams una inversió de 70,5 milions de pessetes, el 16% del pressupost total destinat a 
la secció de camins del Pla d’Obres Públiques de 1935, el qual ascendia a 438,8 milions de 
pessetes. Aquestes xifres són reflex de la magnitud de les obres que comportaven les Vies 
Metropolitanes, o autovies, en comparació amb el gran gruix de carreteres, sovint de baixa 
qualitat tècnica, que s’havia construït fins el moment a Catalunya, i a la resta d’Espanya.  

Destaca el fet que més de la meitat dels quilòmetres totals d’aquest grup de carreteres 
corresponien a la secció de Barcelona a Manresa i que aquest tram requeria una inversió de 50 
milions de pessetes, més del 70% del pressupost global. Resulta, per tant, el tram més 
ambiciós de tot el Pla de Camins de 1935 quant a tipologia de via i pressupost destinat, i l’únic 
que es va arribar a estudiar a mode d’avantprojecte. Tal i com ocorria amb totes les carreteres 
incloses al pla, el seu estudi per part de l’equip i posterior incorporació al mateix, únicament 
definia la seva classificació en la nova jerarquia viària, el seu traçat, tot incloent els quilòmetres 
finals i les obres de fàbrica a realitzar, i el cost total aproximat. El projecte tècnic de cada via on 
es definirien les seves característiques tècniques i traçat final es deixava per una etapa 
posterior, amb excepció de la via metropolitana que pretenia comunicar Barcelona amb 
Manresa. 

Per últim, es vol aclarir que aquests trams de carretera ja estaven construïts abans del Pla de 
Camins de 1935, però en ell es contemplaven dins de les noves obres a realitzar. Entenem que, 
tot i que no s’especifica de forma clara a la memòria, degut a les característiques de traçat que 
havia de tenir la nova tipologia de via, i que els trams construïts no complien, el pla pretenia 
refer-los de nou i per això es consideraven com a noves construccions.  

Quadre 30: Resum de les Vies Metropolitanes incloses al Pla de Camins de 1935. (Font: Elaboració pròpia 
a partir de la base de dades creada en SIG) 
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3.2.2. Grup II: Les carreteres generals i les turístiques 

El segon grup establert al Pla de Camins de 1935 estava composat per carreteres la construcció 
de les quals requeria la cessió del terrenys per part dels interessats, però el cost de les obres 
corria a càrrec de la Generalitat degut a que servin interessos comuns de país. Aquest estava 
format per dues categories diferents, les carreteres Generals i les Turístiques. 

1. Carreteres generals 

En apartats anteriors s’ha analitzat en detall la metodologia seguida per a la determinació de la 
xarxa general del pla arribant a la conclusió que els criteris de base van ser el d’unir de la 
manera més directe possible els mercats definits per Vicenç Turell a la ponència de la divisió 
territorial de la Generalitat de 1932 que coincidien amb capitals de partits judicials i el 
d’establir llargues línies en les direccions radials des de Barcelona, les verticals de Sud a Nord, 
les transversals d’Est a Oest, les paral·leles a la costa de S.O a N.E i les paral·leles a la mitjana 
del triangle format per Catalunya de S.E a N.O. La gran part dels trams que conformen aquesta 
xarxa ja estaven construïts l’any 1935, concretament 2.503,88 quilòmetres que representaven 
el 82,5% de la xarxa; i els trossos nous, les noves obres incloses al pla que ascendien a 530,85 
quilòmetres (únicament el 17,5% de les generals), van restar de manera automàtica per tal de 
completar-la i unir-la en aquells extrems inacabats.  

El pla preveu la construcció de 29 nous trams o seccions, entre els quals en destaquen els 
següents: 

- 3 trams que sumen un total de 97 quilòmetres de l’itinerari XVII. Es tracta d’un eix 
pirinenc transversal de difícil traçat on hi destaquen la previsió al pla de la construcció 
d’un tram de 44 quilòmetres d’Albanyà a Camprodon, anomenat “circuit del Pirineu” i 
que es troba construït en part a l’actualitat,  i un de 39 quilòmetres de la Seu d’Urgell a 
Sort, construït com a secció de l’actual N-260.   

 
 Figura 32: Esquema del tram de la general nºXVII anomenat “Circuit del Pirineu”. (Font: Documentació 

del  Pla General d’Obres Públiques de 1935 ) 
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- 5 trams que sumen un total de 100 quilòmetres que pertanyen a l’itinerari VIII, 

itinerari d’Amposta a França per Lleida i Vielha. Entre aquest en destaquen el tram de 
40 quilòmetres d’Alfarràs a Pont de Montanya i el de Vilaller al túnel de Vielha, tram 
de 24 quilòmetres que forma part de l’actual N-230. 

- 4 trams que sumen un total de 105 quilòmetres de l’itinerari XVI. Aquesta carretera 
general és un eix paral·lel als pirineus del qual en destaquen el tram de Pasteral a 
Vilanova de Sau, de 38 quilòmetres i construït en part a l’actualitat; el tram de Sant 
Llorenç de Morunys a Coll de Nargó, tram de 32 quilòmetres també construït en part 
avui dia, i un tram de 25 quilòmetres de Tremp a Pont de Montanya i que forma part 
de l’actual C-1311.  

Si realitzem una anàlisis territorial per províncies, s’obtenen els resultats recollits al Quadre 31. 

Trams de nova construcció de la xarxa general inclosos al pla 
Província Quilòmetres % respecte el 

total 
Número de 

trams 
% respecte el 

total 
Barcelona 73,53 13,9 9 23,7 

Girona 118,69 22,4 9 23,7 
Lleida 319,03 60,1 17 44,7 

Tarragona 19,6 3,6 3 7,9 
Total: 530,85 100 38 100 

 

 

Al Quadre 31 s’observa com és la província de Lleida la que surt clarament més reforçada per 
aquests nous trams previstos per a la xarxa general. En ella es concentren 319 quilòmetres, el 
60% del total, repartits en 17 actuacions diferents que representen el 44,7%. En segona posició 
es troba la província de Girona amb 118,69 quilòmetres previstos (el 22,4%) i 9 actuacions. 
Seguidament es situa Barcelona amb 73,53 quilòmetres (el 13,9%) i també 9 actuacions. I 
finalment, molt lluny de les altres províncies, es situa Tarragona amb només el 19,6 
quilòmetres (el 3,6%) dividits en 3 actuacions.    

S’ha comprovat que més de la meitat dels quilòmetres de nova construcció inclosos en 
aquesta categoria es concentren a la província de Lleida; i estudiant-ho en més profunditat, es 
dedueix com la gran majoria d’aquestes noves obres, i també dels quilòmetres, es situen a 
l’extrem nord oest del país, i fonamentalment als partits judicials següents: Tremp i Solsona 
(amb 5 actuacions que sumen 56,53 i 61,73 quilòmetres respectivament); la Seu d’Urgell i 
Balaguer (amb 4 actuacions que acumulen 75,46 i 67,65 quilòmetres) i Sort i Puigcerdà (amb 3 
actuacions que ascendeixen a un total de 35,23 i 29,36 quilòmetres). Aquest fet denota la 
voluntat per part del pla de millorar els accessos als Pirineus i reforçar els eixos verticals en 
aquesta zona del país. 

L’estat final que es preveia per a la xarxa general de carreteres al Pla de Camins de 1935 un 
cop finalitzades les noves construccions incloses en ell estava format per 22 itineraris  de gran 

Quadre 31: Resum per províncies de les carreteres generals incloses al Pla de Camins de 1935. (Font: 
Elaboració pròpia a partir de la base de dades creada en SIG) 
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traçat i continuïtat que cobrien el territori tot delimitant les zones de manera ortogonal o 
triangular; una retícula en què els vèrtexs, com s’ha comentat anteriorment, coincidien amb 
els centres vius del país, les ciutats més importants del moment i alhora mercats del país. 
Aquesta graella formada per les carreteres generals i que pretenia creuar Catalunya en 
diferents direccions, es trobava al mateix temps entrecreuada pel subteixit format per les 
xarxa comarcal i local que penetraven en el territori i cobrien la superfície entre els trams de la 
general.  

A la Figura 33 es mostra l’estat final de la xarxa general prevista al Pla de Camins de 1935. 

 

 
Figura 33: Plànol de la xarxa general de carreteres  del Pla de Camins de 1935 (Font: Font: Elaboració 

pròpia a partir de les dades proporcionades pel Pla General d’Obres Públiques de 1935 ) 
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2. Carreteres turístiques 

Un dels aspectes més innovadors que va introduir el pla va ser l’enteniment de les 
potencialitats turístiques com una font de riquesa més per al país. Victoriano Muñoz, un cop 
més, va avançar-se al seu temps,  quan el sector turístic a Catalunya encara no es constituïa 
com un sector de gran pes dins de l’economia.   

Aquestes potencialitats turístiques van ser mapificades al Mapa de Riqueses i estaven 
formades pels monuments arqueològics, les belleses naturals, els balnearis i les aigües 
minerals obtingudes de fonts molt diverses com el conservador dels Monuments Arqueològics 
de Catalunya Jeroni Martorell, el Patronat de Turisme de Catalunya, el Centre Excursionista de 
Catalunya, l’Automòbil club i el Departament de Sanitat. 

Per tal d’oferir accessibilitat a aquests llocs amb patrimoni natural, cultural o històric d’interès, 
el pla va establir una categoria de vies que agrupava les anomenades “carreteres turístiques”.  

 

 Figura 34: Plànol de les carreteres turístiques incloses al Pla de Camins de 1935 (Font: Font: Elaboració 
pròpia a partir de les dades proporcionades pel Pla General d’Obres Públiques de 1935 ) 
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Es preveia la construcció de 44 trams que sumaven un total de 305,13  quilòmetres i que es 
recollien en la “Memòria relativa a les comunicacions i serveis d’interès turístics” on 
s’explicava el recorregut que havien de seguir i es justificava, en cada cas, la seva classificació 
com a turística.  Les carreteres que integraven aquesta categoria formaven part de la xarxa 
comarcal i local i en general es tractava de camins amb llargades menors als 10 quilòmetres. 

De entre els trams previstos en destaquen els següents: 

- El tram de la carretera comarcal nº90 de Pont de Suert a Espot, anomenat “camí 
d’accés al cor del Pirineu”. Es preveia la seva construcció en dues seccions que 
sumaven un total de 45 quilòmetres, una de les quals es troba construïda actualment 
per la carretera LV-5000 de Pont de Suert a Boí. 
 

 
 
 
 
Aquest camí compliria amb dues finalitats, a més de la seva funció com a circuit 
turístic, permetria comunicar els pobles de la vall de bohí fins el moment aïllats.   

- El tram de la carretera local nº605 de Castellar de N’Hug a la Collada de Toses. Un tram 
de 17 quilòmetres de gran bellesa natural i que completava la comunicació entre la 
comarcal nº86 de Solsona a Ribes i la general nºXVII de Ribes a Puigcerdà. Actualment, 
aquest recorregut el ressegueixen les carreteres BV-4031 I GI-400. 

- El tram de la carretera local nº592 de La Molina a Puigcerdà. Tram de 12,6 quilòmetres 
que comunicava la capital del partit gironí amb el port de muntanya. Tram altament 
trànsit en l’actualitat per als aficionats als esports de muntanya.  

Figura 35: Esquema del camí turístic “d’accés al cor del Pirineu”. (Font: Documentació del  Pla 
General d’Obres Públiques de 1935 ) 
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- Els trams de les carreteres paral·leles a la línia de mar que pretenien comunicar els 
pobles costaners, com és el cas de la local nº433 de Pals a l’Estartit i l’Escala de 15,5 
quilòmetres, la secció de la comarcal nº29 de Palamós a Calella de Palafrugell o la local 
nº417 de Llafranc a Tamariu. 

- Els accessos a la costa brava formats per un seguit de camins locals que comunicaven 
Palafrugell i Begur amb les petites poblacions de costa. 

- Els trams de carreteres que completaven el circuit  del Parc Natural del Montseny o el 
comunicaven amb poblacions perifèriques, com és el cas de la local nº41 de 
Mosqueroles a Montseny, recorregut de 9,7 quilòmetres que es pot realitzar en 
l’actualitat per la BV-5119; la secció de Coll Formic a el Brull del comarcal nº8, un tram 
de 9 quilòmetres de la actual BV-5301; o la secció de Sant Marçal a Viladrau del 
comarcal nº7 i que actualment es troba coberta per la carretera GIV-5201. 

Si realitzem una anàlisis territorial per províncies de la categoria, s’obtenen els resultats 
recollits al Quadre 32. 

Carreteres turístiques inclosos al pla 
Província Quilòmetres % respecte el 

total 
Número de 

trams 
% respecte el 

total 
Barcelona 74,01 24,25 13 27,7 

Girona 135,68 44,45 23 48,9 
Lleida 76,32 25 6 12,8 

Tarragona 19,12 6,3 5 10,6 
Total: 305,13 100 47 100 

 

 

Vegis com Girona es situa la primera tant en número de trams previstos, amb 23 actuacions 
que representen gairebé la meitat del nombre total, com en quilòmetres al acumular 135,68 
(el 44,45%). A la figura 34 es pot visualitzar com totes aquestes actuacions es concentren a la 
zona de costa brava i del Pirineu, concretament als partits judicials de la Bisbal de l’Empordà 
(amb 11 actuacions i 45,67 quilòmetres), de Figueres (amb 5 trams que sumen un total de 
27,16 quilòmetres) i de Puigcerdà (amb 4 actuacions i 11,3 quilòmetres).  

En termes quilomètrics, Barcelona i Lleida presenten la mateixa proporció, al voltant del 25% 
del total dels quilòmetres; però en número de trams és la província de Barcelona la que 
sobresurt, amb més del doble de les actuacions previstes a Lleida. Aquestes actuacions és 
concentren principalment al Montseny, partit judicial de Granollers (amb 5 actuacions que 
sumen 24,5 quilòmetres) i Vic (amb 3 actuacions i un total de 12,9 quilòmetres); i a la zona del 
Prepirineu de Berga (amb 5 trams i 33,75 quilòmetres). A Lleida, en general, les carreteres 
turístiques es situen al Pirineu, als partits judicials de Vielha (amb un tram de 11,89 
quilòmetres), Tremp (amb 3 actuacions i 32,34 quilòmetres), Sort (amb 2 trams i un total de 
19,31 quilòmetres) i la Seu d’Urgell (amb un tram de 9 quilòmetres).   

Quadre 32: Resum per províncies de les carreteres turístiques incloses al Pla de Camins de 1935. (Font: 
Elaboració pròpia a partir de la base de dades creada en SIG) 
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En última posició, es troba la província de Tarragona amb només 5 trams previstos que no 
arriben als 20 quilòmetres. D’aquests gairebé 14 quilòmetres es troben al partit de Falset 
dividits en dos actuacions diferents.  

Per finalitzar amb el present capítol, es vol fer menció al fet que un altre dels tret distintiu de 
les carreteres turístiques era que al seu voltant el pla preveia tot un seguit de serveis 
complementaris com serveis telefònics i paradors, els quals es comentaran en detall més 
endavant.   

3.2.3. Grup III: Les intercomunicacions i els pobles aïllats 
El tercer grup de carreteres establert al Pla de Camins de 1935 concentra el gran gruix de les 
carreteres previstes en ell, amb un total de 3.161,75 quilòmetres (el 76,5% dels quilòmetres 
planificats) repartits en 706 trams (el 90% del total de les vies incloses).  

La majoria de les carreteres que formen part d’aquest grup és classifiquen com a locals, tot i 
que existeix una petita proporció, concretament 21 trams que sumen 240 quilòmetres, que 
s’integra dins de la xarxa comarcal degut a la diferent funció que realitzen dins del global de la 
xarxa viària presentada.   Alhora aquestes carreteres es troben diferenciades en tres 
categories, les Intercomunicacions complementàries, les Intercomunicacions ordinàries i les 
Comunicació de pobles aïllats.  

Per tractar-se de camins que servien interessos més localitzats, el pla estipulava que per a la 
seva construcció era necessària tant la cessió dels terrenys com la cooperació econòmica dels 
nuclis o entitats interessades. Les cooperacions econòmiques es calculaven segons la categoria 
del camí i la potencialitat econòmica dels interessats, i servien per a fixar els camins que es 
construirien finalment a partir d’un sistema de concursos d’aportacions. Aquest sistema de 
concursos públics va establir un altre precedent a la història de la planificació de la xarxa viaria, 
ja que tot fugint de les arbitrarietats que havien imperat fins el moment en el sistema de 
subvencions estatals, les subvencions previstes al pla s’atorgaven sota un principi d’analogia 
econòmica o igualtat de lluita entre participants.   

Tal i com comentava Victoriano Muñoz Oms a la memòria de la secció de camins, fins a l’any 
1935 l’Estat atorgava subvencions on només es tenia en compte la riquesa contributiva dels 
concursants i en cap cas es valorava el cost total de les obres en relació a la potencialitat 
econòmica dels concursants, resultant en la construcció dels camins curts o econòmic en 
detriment dels llargs o costosos i condemnant, per tant, a l’aïllament els pobles més 
incomunicats. En el sistema de càlcul de les aportacions previstes al pla si es tenia en compte 
el cost total de l’obra i es feia segons la dificultat del terreny per on hi havia de passar, la qual 
quedava definida en l’anomenat “coeficient de dificultat de cada comarca” i el “coeficient de 
dificultat del terreny” 

A la memòria de la secció de camins s’exposa un exemple pràctic d’aquesta injusta situació que 
es vivia als concursos de subvencions precedents al pla. 
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Pobles 
Isolats 

Habitants Contribució Llargada 
del camí 

(km) 

Cost 
camí 

Aportació 
obligada 

(16%) 

Esforç 
econòmic 

A 500 10.000 10 300.000 48.000 4.8 
vegades 

B 500 10.000 2 60.000 9.500 0.96 
vegades 

 

 

A igualtat de condicions entre el poble A i B, mateixos habitants i contribució, per a construir 
els camins l’Estat exigeix al poble B un esforç econòmic de 0.96 vegades la seva potencialitat 
econòmica, i en canvi al poble A al trobar-se més allunyat l’esforç exigit és de 4.8 vegades, 
restant aquest finalment sense construir-se tot i que és tracta d’un camí més urgent i necessari 
que el de l’altre poble.  

Per tal de corregir aquesta injustícia, el pla sempre parla de riqueses per unitat d’obra d’igual 
cost i per tant els pobles aïllats en els concursos competirien amb els similars en riqueses per 
quilòmetre.  

A més, com ja s’ha comentat, un altre fet que es va tenir en compte en l’establiment de les 
bases per assolir l’analogia econòmica en les aportacions dels pobles, és que aquest 
desequilibris alhora s’agreugen per les diferents qualitats del terrenys, per això en el seu càlcul 
es consideren les llargades relatives dels camins, que són les llargades dels camins corregides 
per un coeficient on es valora la qualitat mitja del terreny per on discorre la carretera. 

𝐿𝐿 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑟𝑟𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑟𝑟𝑂𝑂 = 𝐿𝐿 𝑂𝑂𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑟𝑟𝑖𝑖𝑂𝑂𝑂𝑂 ∗ 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑂𝑂𝑖𝑖𝑂𝑂 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡  (6) 

Per a fixar el coeficient es van definir tres qualitats de terreny diferents: bons (amb un 
coeficient  igual a 0.6), mitjans (amb un coeficient  igual a la unitat) i  dolents (amb un 
coeficient igual a 2). 

Un cop calculades les riqueses contributives per quilòmetre relatiu de camí de cada població, 
es van subdividir els participants als concursos en tres subcategories on s’agrupaven els nuclis 
de similar potencialitat econòmica; els de riqueses contributives superiors a 10.000 pessetes 
per quilòmetres, els de riqueses entre 10.000 i 2.500 pessetes per quilòmetres i els de riqueses 
inferiors a les 2.500 pessetes per quilòmetre. Els coeficients d’analogia econòmica (𝜃𝜃) que 
enquadraven cada camí en  una o altres subdivisió eren els següents segons la categoria del 
mateix: 

• Per a camins de comunicació de pobles aïllats:  

𝜃𝜃_𝑂𝑂ï𝑟𝑟𝑟𝑟𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖 = 𝛴𝛴 𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑥𝑥𝐿𝐿𝑃𝑃𝑢𝑢𝑐𝑐𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠 𝑢𝑢𝑆𝑆𝑃𝑃𝑠𝑠 𝑆𝑆𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑠𝑠 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑥𝑥 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥 𝑆𝑆𝑃𝑃 𝑐𝑐𝑥𝑥𝑘𝑘í
 𝐿𝐿𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥𝐿𝐿𝑥𝑥𝑢𝑢𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑆𝑆𝑃𝑃𝑥𝑥𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝑥𝑥 𝑢𝑢𝑆𝑆𝑃𝑃 𝑐𝑐𝑥𝑥𝑘𝑘í

 (7) 

 
I dins de la subcategoria, provisionalment, l’ordre de prioritat en la construcció 
s’obtenia com: 

Quadre 33: Exemple pràctic extret de la memòria del Pla de Camins de 1935. (Font: Elaboració pròpia a 
partir de la base de dades creada en SIG) 

NUEL MATO, Laura (2015) 
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𝐶𝐶𝑎𝑎𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑂𝑂𝑖𝑖𝑂𝑂 𝑑𝑑′𝑎𝑎𝑂𝑂𝑑𝑑𝑂𝑂𝑂𝑂 =  𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑥𝑥𝐿𝐿𝑃𝑃𝑢𝑢𝑐𝑐𝐿𝐿ó 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑥𝑥𝑃𝑃 𝑥𝑥 𝐻𝐻𝑥𝑥𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑥𝑥𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠

𝐿𝐿𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥𝐿𝐿𝑥𝑥𝑢𝑢𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑆𝑆𝑃𝑃𝑥𝑥𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝑥𝑥
  (8) 

 
• Per a les intercomunicacions:  

Al tractar-se de camins que serveixen a una gran rodalia, el càlcul de l’analogia 
econòmica es realitza per a tot el partit judicial. Quan un camí afecta més d’un partit, a 
afecte de càlcul, se’l té en compte només en el càlcul dels coeficients del partit on 
discorreix en major llargada.  
Aíxi el coeficient d’analogia econòmica d’aquest camins resultava de la següent 
fórmula:  

𝜃𝜃_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛴𝛴 𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑥𝑥𝐿𝐿𝑃𝑃𝑢𝑢𝑐𝑐𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠 𝑢𝑢𝑆𝑆𝑃𝑃𝑠𝑠 𝑆𝑆𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑠𝑠  𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑗𝑗𝑢𝑢𝑢𝑢𝐿𝐿𝑐𝑐𝐿𝐿𝑥𝑥𝑃𝑃
(𝐾𝐾−𝑄𝑄)∗𝜆𝜆

 (9) 

On Q eren els quilòmetres existents al partit, K els quilòmetres totals necessaris en ell i   
λ era el coeficient de dificultat de la comarca, el qual es calculava com: 

𝜆𝜆 = 𝛴𝛴 𝐿𝐿𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥𝐿𝐿𝑥𝑥𝑢𝑢𝑆𝑆𝑠𝑠 𝑥𝑥𝑆𝑆𝑃𝑃𝑥𝑥𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝑆𝑆𝑠𝑠 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑢𝑢𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑥𝑥𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝐿𝐿𝑥𝑥𝑢𝑢ï𝑥𝑥 𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑥𝑥 𝑐𝑐𝐿𝐿𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥𝑐𝑐𝑥𝑥
𝛴𝛴𝐿𝐿𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥𝐿𝐿𝑥𝑥𝑢𝑢𝑆𝑆𝑠𝑠 𝑥𝑥𝑃𝑃𝑠𝑠𝐿𝐿𝑃𝑃𝑢𝑢𝐿𝐿𝑆𝑆𝑠𝑠 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑢𝑢𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑥𝑥𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝐿𝐿𝑥𝑥𝑢𝑢ï𝑥𝑥 𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑥𝑥 𝑐𝑐𝐿𝐿𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥𝑐𝑐𝑥𝑥

 (10) 

  

Un cop fixada la subcategoria del camí a partir del coeficient d’analogia anterior, el seu 
ordre de prioritat en la construcció provisional, a l’espera dels resultats dels concursos,  
es calculava segons: 

𝐶𝐶𝑎𝑎𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑂𝑂𝑖𝑖𝑂𝑂 𝑑𝑑′𝑎𝑎𝑂𝑂𝑑𝑑𝑂𝑂𝑂𝑂 =  𝑆𝑆 𝑥𝑥 𝐻𝐻 𝑥𝑥 𝐶𝐶
𝑄𝑄3

 𝑛𝑛 1
𝐿𝐿 𝑥𝑥𝑆𝑆𝑃𝑃𝑥𝑥𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝑥𝑥

 (11) 

 

1. Intercomunicacions  

Les vies definides al Pla de Camins de 1935 com “intercomunicació”, en general, busquen 
completar la xarxa existent millorant-ne la seva connectivitat. D’aquests tipus de carreteres 
se’n deriven certs matisos en la finalitat d’intercomunicació que queden definits en dues 
categories de carreteres diferents.  

En primer lloc, es troba la categoria formada per les Intercomunicacions complementàries, 
integrada per carreteres comarcals la funció de les quals és completar les seccions ja existents 
o “servir a necessitats remarcables”. Aquesta categoria comprèn 324,6 quilòmetres de 
carreteres (només el 10,3% del total dels quilòmetres del Grup III), repartits en 43 trams, dels 
quals, degut a la seva longitud en comparació amb la majoria del trams, en destaquen el 
següents: 

- El tram de la carretera comarcal nº60 del Pla de Manlleu a Santa Coloma de Queralt. 
Es tracta d’una secció de 28,5 quilòmetres de llargada i que serveix de comunicació 
intercomarcal entre els partits del Vendrell i Montblanc.  
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- El tram de la carretera comarcal nº104 de Lleida a la carretera de Zaidín a Alcorricon 
per Montagut. És una secció de de 22,1 quilòmetres que comunica el partit de Lleida 
amb la Comunitat Autònoma d’Aragó. 

- El tram de la carretera comarcal nº40 de La Bola a Sant Esteve d’en Bas. Tram de 19,2 
quilòmetres que comunica els partits d’Olot i Vic.  

- El tram de la carretera comarcal nº87 de Sant Julià a Gòssol. Es tracta d’una secció de 
17,9 quilòmetres que completa un tram de l’eix transversal del Prepirineu.  

La descomposició de la categoria per província es recull al Quadre 34. 

Intercomunicacions complementàries incloses al pla 
Província Quilòmetres % respecte el 

total 
Número de 

trams 
% respecte el 

total 
Barcelona 81,36 25,1 12 25,5 

Girona 58,9 18,2 11 23,5 
Lleida 121,96 37,6 16 34 

Tarragona 62,38 19,1 8 17 
Total: 324,6 100 47 100 

 

 

Del Quadre 34 se’n extreu que la concentració més elevada de carreteres categoritzades com a 
intercomunicacions complementàries es troba a Lleida, tant en quilòmetres (amb el 37,6% del 
total) com en nombre de trams (amb el 34%). Per contra, és la província de Girona, la que surt 
menys reforçada en termes quilomètrics per aquesta tipologia de via (amb el 18,2%), tot i que 
quant a nombre d’actuacions previstes es posiciona en tercer lloc amb 11 trams per davant de 
Tarragona on únicament s’hi inclouen 8 (que acumulen el 19,1% dels quilòmetres de la 
categoria). Barcelona presenta una situació intermitja amb el 25,1% dels quilòmetres i 12 
trams previstos.  

La segona categoria del grup és la formada per les carreteres que serveixen a les 
Intercomunicacions ordinàries.  Aquesta es troba compresa, en general, per carreteres locals , 
a excepció d’alguns quilòmetres que formen part de la xarxa comarcal. La utilitat que se’ls 
dona és la de completar la xarxa existent, tot enllaçant alguns camins o donant sortida a 
“riqueses de caràcter col·lectiu”.  

És tracta de la categoria més extensa amb 1.748 quilòmetres repartits en 261 trams, i per tant 
representa un gran pes dins dels Pla de Camins de 1935, concretament, acumulen més del 40% 
del total dels quilòmetres previstos en ell i un terç de les actuacions.  

De les carreteres que composen la categoria únicament tres trams superen els 20 quilòmetres: 

- El tram de 21,7 quilòmetres de  la carretera local nº745 de Boixols a Pesonada. 
- El tram de 21,3 quilòmetres de la carretera comarcal nº65 de Vilallonga a Alforja per La 

Selva del Camp. 

Quadre 34: Resum per províncies de la categoria “Intercomunicacions complementàries” inclosa al Pla 
de Camins de 1935. (Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades creada en SIG) 

NUEL MATO, Laura (2015) 
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- El tram de 20,8 quilòmetres de la carretera comarcal nº102 de Castelló de Farfanya a 

Tragó de Noguera.  

Com ja s’ha comentat, en aquesta categoria la immensa majoria de les carreteres formen part 
de la xarxa local prevista al pla, però existeix un petit nombre de trams que adquireixen la 
classificació de comarcals. En xifres, es tracta de 21 trams que sumen un total de 240 
quilòmetres. Si s’analitzen en detall aquestes actuacions s’observa com 15 d’aquestes (153,2 
quilòmetres) serveixen per a completar 4 gran línies comarcals amb traçats que discorren per 
varis partits judicials o províncies:   

- La comarcal nº102 amb dos trams que sumen 30,4 quilòmetres. Carretera que 
completa una línia radial que comunica Lleida amb la frontera de la Comunitat 
Autònoma d’Aragó. 

- La comarcal nº1 amb tres trams que sumen 36,87 quilòmetres. Carretera amb origen a 
Cornellà i amb final a Fogas de Tordera, de traçat paral·lel a la línia de costa (i a la 
carretera de Madrid a França per la Jonquera) que va comunicant totes les poblacions 
intermitges que queden dins del seu recorregut.  

- La comarcal nº44 amb tres trams que sumen 30,6 quilòmetres. Eix que creua de forma 
diagonal el partit judicial de Berga i que comunica en el seu extrem amb el partit de 
Solsona amb la general de Manresa a Solsona i en l’extrem amb Puigcerdà amb la 
general de Berga a Olot.  

- La comarcal nº100 amb set trams que sumen 55,33 quilòmetres. Es tracta d’una 
carretera que cus des de Valmanya, i de forma circular, els nuclis de la perifèria nord 
de la població de Lleida fins a enllaçar a la carretera de Madrid a França per La 
Jonquera a Argençola.  

Amb excepció de les carreteres comarcals, la resta de les intercomunicacions ordinàries estan 
formades per petits trams de via que formen un teixit que cobreix les superfícies que resten 
entres les línies de les xarxa generals i comarcals, i que les connecten o completen en el seus 
extrems.  

Si realitzem una anàlisis per províncies de la categoria s’obtenen els resultats del Quadre 35. 

Intercomunicacions ordinàries incloses al pla 
Província Quilòmetres % respecte el 

total 
Número de 

trams 
% respecte el 

total 
Barcelona 735,96 41,3 120 43,1 

Girona 256,47 14,4 45 16,2 
Lleida 355,28 19,9 45 16,2 

Tarragona 436,2 24,4 68 24,5 
Total: 1784 100 278 100 

 

 
Quadre 35: Resum per províncies de la categoria “Intercomunicacions ordinàries” inclosa al Pla de 

Camins de 1935. (Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades creada en SIG) 
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Tenint en compte el fet que l’ideari central en què es basava el Pla de Camins de 1935 era el 
del reequilibri territorial (també el de la comunicació dels pobles aïllats, qüestió que es 
tractarà al següent apartat), i les dades presentades anteriorment en què es corroborava la 
província de Barcelona com la més equipada de les quatre amb més del 30% dels quilòmetres 
totals de la xarxa catalana de l’any 1935 (2.698,77 quilòmetres); els resultats extrets del 
Quadre 35 resulten força inesperats, ja que aquesta categoria, la de més pes al pla (amb el 
40% del total dels quilòmetres), afavoreix la província que fins el moment estava millor 
equipada. Per altra banda, Girona resulta la menys afavorida per les intercomunicacions 
ordinàries previstes al pla amb només el 14,4% dels quilòmetres de la categoria, i recordem 
que precisament era la província que ocupava la última posició quant a equipament viari al 
1935 concentrant únicament el 21,5% de la xarxa.  

En relació a Tarragona i Lleida, és la primera la que es posiciona per sobre quant a quilòmetres  
previstos en la categoria amb gairebé el 25% del total, mentre que Lleida se situa en una 
posició intermitja entre Tarragona i Girona amb el 20% de la categoria.  

Vegis la Figura 36 amb els gràfics de la distribució dels quilòmetres i trams de la categoria per 
partit judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) 

Figura 36: Gràfic de la distribució en percentatge dels quilòmetres (1) i dels trams (2) de les carreteres 
incloses a la categoría “Intercomunicacions ordinàries” del Pla de Camis de 1935. (Font: Elaboració pròpia 
a partir de les dades proporcionades pel Pla d’Obres Públiques del 1935 i la base de dades creada en SIG) 

 

 
NUEL MATO, Laura (2015) 

 
105 

 
 



 
 
 

El Pla de Camins de la Generalitat de 1935 
  

 
Els gràfics de la Figura 36 reflexen una distribució força heterogènia al territori dels trams de 
carretera que integren la categoria. A simple vista, les zones amb menys previsió quilomètrica 
es concentren als partits pirinencs i del litoral barceloní (exceptuan Sant Feliu), del nord de 
Tarragona i el sud de Girona; mentre que les zones interiors i les del sud de Tarragona són les 
que acumulen un major percentatge de quilòmetres. 

Si bé en xifres globals Girona era la província que resultava menys afavorida per les 
intercomunicacions ordinàries, quan estudiem la distribució dels trams que integren la 
categoria per partits judicials, resulta que els menys dotats per aquestes vies tornen a ser els 
partits del pirineu Lleidetà; Sort (amb cap tram), Viella (amb un únic tram de 1 quilòmetre) i la 
Seu d’Urgell (amb una actuació prevista de 5,64 quilòmetres).  La situació a la província es 
compensa, en la valoració general, degut a la gran costrucció de quilòmetres que es preveu per 
als partits de Lleida i Balaguer, els quals es troben entre els sis més afavorits en termes 
quilomètrics (amb 73 i 87,52 quilòmetres respectivament) juntament amb Manresa (99,73 
quilòmetres i 17 trams), Tortosa (95 quilòmetres i 15 actuacions), Vic (94 quilòmetres i 16 
trams) i Sant Feliu (93 quilòmetres i 20 trams). No resulta casual que els partits més afavorits 
per les intercomunicacions ordinàries se situin entre els 10 partits més poblats de Catalunya 
l’any 1935. Entenem per tant que la seva dotació quant a intercomunicacions ordinàries va 
venir marcada per la població de la regió. D’aquesta manera, des del Pla de Camins de 1935 es 
pretenia reforçar la connectivitat de la xarxa en les zones del país on s’hi concentraba més 
població i per tant s’hi produïen més desplaçaments dins d’aquestes. 

En el plànol de la Figura 37 es mapifiquen les carreteres incloses en ambdues categories, les 
intercomunicacions complementàries i les ordinàries. 
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2. Comunicacions de pobles aïllats 

Com a resultat de les carències que presentava la xarxa local catalana precedent al Pla de 
Camins, l’any 1935 a Catalunya hi havia 580 nuclis de població de més de 50 habitants sense 
cap accés per carretera. Aquest fet suposava que 85.032 habitats (el 3,05% de la població 
catalana del moment) visquessin incomunicats de la xarxa viària existent, o en alguns casos, es 
veiessin obligats a utilitzar la trama antiga de camins carreters.  Cal remarcar que la situació 

Figura 37:Plànol de les carreteres incloses en les categories “Intercomunicació complementària” i 
“Intercomunicació ordinària” incloses al Pla de Camins de1935. (Font: Documentació del  Pla General 

d’Obres Públiques de 1935 ) 
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encara resultava més greu degut a què el percentatge anterior no recollia tota la població 
incomunicada en termes viaris al no incloure els habitants de les poblacions disseminades, ni 
de les nuclis de menys de 50 habitants.   

Al Quadre 36 es presenta la distribució territorial d’aquest nuclis incomunicats l’any 1935. 

Nuclis de més de 50 habitants incomunicats l’any 1935  
Província Número de 

nuclis aïllats 
% respecte 

el total 
Número 

d’habitants aïllats 
% respecte 

el total 
Barcelona 112 19,3 16.001 18,8 

Girona 117 20,2 17.613 20,7 
Lleida 303 52,2 38.167 44,9 

Tarragona 48 8,3 13.251 15,6 
Total: 580 100 85.032 100 

 

 

 

 

 

Quadre 36: Resum per províncies dels nuclis de més de 50 habitants incomunicats l’any 1935. (Font: 
Dades obtingudes de “La formació de les xarxes de transport a Catalunya (1761-1935)” de Jaume Font i 

 

Figura 38:Plànol de les poblacions incomunicades l’any 1935. (Font: Dades obtingudes de “La formació 
de les xarxes de transport a Catalunya (1761-1935)” de Jaume Font i Garolera) 
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Al plànol de la Figura 38 es pot observar com els nuclis aïllats es troben repartits per tot el 
territori i en general es concentren formant núvols de punts en aquelles àrees buides de 
carreteres del plànol presentat al capítol 3 on s’hi representava l’estat de la xarxa viària 
anterior a la redacció del pla de 1935.  Segons Jaume Font i Garolera, d’aquestes àrees 
clarament incomunicades en destaquen cinc degut a la gran concentració de nuclis que hi 
concentren. 

- La del Pirineu i Prepirineu. S’estén transversalment des del partit judicial de Ripoll fins 
el de Viella i es posiciona com l’àrea incomunicada més extensa i alhora amb una 
major concentració de nuclis aïllats, els quals presenten poblacions força diverses. En 
concret, aquest aïllament sembla acusa de manera més intensa els partits judicials de 
Sort, Tremp i La Seu d’Urgell. 

- La zona del partit judicial de Girona i la seva perifèria. L’àrea incomunicada s’estén per 
tot el partit judicial de Girona i part de La Bisbal d’Empordà. A diferència de la zona 
pirinenca, en aquest cas la majoria dels pobles incomunicats són nuclis de mides 
mitjanes a grans, i en alguns casos, aquests es trobaven a pocs metres d’una carretera; 
tot i que existeixen situacions de total incomunicació.   

- La zona del partit judicial de Cervera. Es tracta d’una zona d’extensió menor que les 
altres dues, però amb la característica de trobar-se força concentrada en un únic partit 
judicial i amb alguns pobles escampats als partits adjacents. En general els pobles que 
integren aquesta àrea incomunica presenten tamanys diferents.  

- La zona del partit judicial de Vilafranca del Penedès. Com la anterior, presenta una 
extensió més reduïda i es concentra principalment a un partit judicial i s’estén fins a 
alguns pobles dels partits dels voltants.    

- La zona del Delta de l’Ebre. Es tracta de la zona més petita de totes i concentra uns 
pocs pobles situats en la ribera nord del riu.  

A nivell provincial, Lleida és la que presenta un major dèficit quant a comunicació de les seves 
poblacions (amb 303 nuclis aïllats i 38.167 habitants), estenent-se aquesta situació gairebé per 
tota la província, amb excepció dels partits del sud. Aquest fet és conseqüència directe, així 
com també ho es en les altres àrees incomunicades, de la falta de desenvolupament de la 
xarxa local a la província.  Com ja s’ha vist, a Lleida la xarxa general agafa gran rellevància en 
detriment de la local que resta força lluny del pes que té en les altres províncies. En xifres, les 
carreteres generals a Lleida ascendeixen a gairebé 870 quilòmetres, la major extensió a tota 
Catalunya d’aquest tipus de via, essent el 40% de la xarxa a la província quant a la resta el seu 
pes es troba al voltant del 25%, i les locals escassament superen els 480 quilòmetres que 
resulta el valor més baix del país representant únicament el 21,7% del total. Força lluny ja de 
les dades de Lleida, es troben les províncies de Girona i Barcelona amb valors similars (amb 
gairebé el 20% dels nuclis incomunicats i 17.613 i 16.001 habitants respectivament). Per últim, 
trobem Tarragona amb només 48 nuclis, però que sumen un total de 13.251 habitants aïllats. 

Des de el Pla de Camins de 1935 es va intentar pal·liar aquesta situació d’aïllament potenciant 
la trama local per tal d’arribar a aquelles poblacions que fins el moment no disposaven de 
comunicació carretera.  
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El primer pas de l’empresa va ser el de reunir la informació dels nuclis isolats gràcies als   
Nomenclàtors formats per l’Institut Geogràfic, cadastral i d’Estadística de l’any 1930. Un cop es 
tenien localitzades les poblacions mancades de comunicació, és va establir el que s’entenia per 
poble isolat, i com a definició general es va estipular a la memòria del Pla de Camins que ho 
era “tot aquell nucli habitat en forma compacta i no disseminada allunyat de camins 
conservats fins ara per l’Estat o per la Generalitat de més de 300 metres”. Al tractar-se d’una 
definició molt amplia, i en la que no es tenien en compte els pobles disseminats, finalment es 
va fixar la construcció de camins per a comunicar les següents situacions: 

- Els pobles de més de 150 habitants situats a més de 300 metres d’un camí existent o 
tot aquell camí que en el seu traçat serveixi a pobles o cases disseminades de suma 
superior o igual a 100 habitants per quilòmetre. 

- Els pobles de 75 a 150 habitants situats a més de 300 metres d’un camí existent o  tot 
aquell camí que en el seu traçat serveixi a pobles o cases disseminades de suma 
superior o igual a 45 habitants per quilòmetre o els camins que figuraven als Plans 
Preferents de les Diputacions i servien per comunicar poblacions de menor 
importància. 

Sota els criteris anteriors es van diferenciar les noves obres incloses al pla en dues categories 
diferents, “Comunicació de pobles aïllats de més de 150 habitants” i “Comunicació de pobles 
aïllats de 75 a 150 habitants”.  

La primera d’elles preveia la construcció d’un total de 453,24 quilòmetres dividits en 198 
actuacions, mentre que la segona presentava unes xifres més ambicioses amb 208 carreteres 
que sumaven un total de 635,9 quilòmetres. Era d’esperar que les comunicacions de pobles 
aïllats de 75 a 150 habitants tinguessin una major representació al pla, tant en termes 
quilomètrics com en número d’actuacions, ja que els nuclis més poblats són els que tendeixen 
a adquirir comunicació a la xarxa viària abans que els de menor tamany en nombre 
d’habitants. 

Vegis al Quadre 37 la descomposició per províncies de les carreteres que formaven part 
d’aquestes categories. 

Comunicacions de pobles aïllats incloses al pla 
Província Nuclis de més de 150 habitants Nuclis de 75 a 150 habitants 

Quilòmetres % 
respecte 
el total 

Número 
de 

trams 

% 
respecte 
el total 

Quilòmetres % 
respecte 
el total 

Número 
de 

trams 

% 
respecte 
el total 

Barcelona 92,28 20,4 43 21,7 125,22 19,7 52 25 
Girona 94,71 20,9 52 26,3 124,45 19,6 49 23,5 
Lleida 198,57 43,8 68 34,3 356,28 56 96 46,2 

Tarragona 67,69 14,9 35 17,7 29,95 4,7 11 5,3 
Total: 453,24 100 198 100 635,9 100 208 100 

 

 
Quadre 37: Resum per províncies de les categories “Comunicació de pobles aïllats de més de 150 

habitants i “Comunicació de pobles aïllats de 75 a 150 habitants” incloses al Pla de Camins de 1935. 
(Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades creada en SIG) 
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Analitzant el Quadre 37, el fet que més crida l’atenció és que els pesos relatius dels 
quilòmetres i trams previstos per a cada província coincideixen en gran mesura amb els 
percentatges presentats al Quadre 36, és a dir, que la planificació realitzada per aquestes 
categories es troba en total sintonia amb les dades que existien dels pobles isolats abans del 
pla i per tant el repartiment de les actuacions s’ha fet de forma proporcional al nombre de 
nuclis incomunicats (i habitants) de cada província. D’aquesta manera, Lleida és la província on 
es preveu de lluny una major construcció de quilòmetres (al voltant del 50% en ambdós 
categories) i trams (34,3% dels pobles majors de 150 habitants i el 46,2% dels de 75 a 150). 
Barcelona i Girona presenten situacions pràcticament idèntiques quant a quilòmetres (les dues 
categories de les dues províncies es troben a prop del 20% del total), en referència a les 
actuacions, a Barcelona es preveuen més actuacions per a comunicar nuclis de 75 a 150 
habitants (52 trams) que els de 150 habitants  (43 trams), mentre que a Girona s’esdevé la 
situació inversa amb més actuacions per a comunicar els pobles de 150 habitants (52 trams 
sobre els 49 de l’altra categoria). Finalment, Tarragona es trobava com la província amb menys 
nuclis isolats i per tant al pla les actuacions previstes en ella no tenen gaire rellevància, 
especialment amb les comunicacions de pobles de 75 a 150 habitants; a l’altra categoria si que 
té una mica més de pes gairebé el 15% dels quilòmetres i el 18% dels trams.    

Estudiant de forma més detallada els partits on es localitzaven les àrees més incomunicades 
comentades anteriorment.  

Comunicacions de pobles aïllats incloses al pla dels partits més incomunicats al 1935 
Província Nuclis de més de 150 habitants Nuclis de 75 a 150 habitants 

Quilòmetres % 
respecte 

Catalunya 

Número 
de 

trams 

% 
respecte 

Catalunya 

Quilòmetres % 
respecte 

Catalunya 

Número 
de 

trams 

% 
respecte 

Catalunya 
La Seu 

d’Urgell 54,45 12,01 13 6,57 106,14 16,69 24 11,54 
Sort 44,85 9,90 9 4,55 75,34 11,85 20 9,62 

Tremp 41,43 9,14 13 6,57 97,97 15,41 20 9,62 
Girona 22,48 4,96 16 8,08 11,9 1,87 7 3,37 
Bisbal 

d’Empordà 11,65 2,57 9 4,55 18,11 2,85 9 4,33 
Vilafranca 

del 
Penedès 18,03 3,98 12 6,06 21,56 3,39 11 5,29 
Tortosa 18,29 4,04 9 4,55 3,31 0,52 2 0,96 
Total: 211,18 46,59 81 40,91 334,33 52,58 93 44,71 

 

 

 

Com s’ha pogut veure al Quadre 37, el repartiment de les actuacions previstes en aquestes 
dues categories s’havia fet de manera molt acurada a les necessitats reals de cada zona, per 
aquest motiu, era d’esperar que aquelles àrees on es presentava una major concentració de 

Quadre 38: Resum dels partits judicials amb més nuclis incomunicats l’any 1935 de les categories “Comunicació 
de pobles aïllats de més de 150 habitants i “Comunicació de pobles aïllats de 75 a 150 habitants” incloses al Pla 

de Camins de 1935. (Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades creada en SIG) 
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nuclis incomunicats fossin les més afavorides pel pla, i en efecte ho són.  No només són els 
partits on es preveuen més actuacions, si no que la suma d’elles en aquests territoris acumula 
al voltant del 47% dels quilòmetres previstos per a comunicar pobles de més de 150 habitants 
(amb 81 trams) i del 53% dels quilòmetres per a comunicar pobles de 75 a 150 habitants (amb 
93 actuacions). De entre els partits judicials presentats com els més necessitats d’aquests tipus 
de vies, la zona del Pirineu resulta de lluny la més incomunicada de totes, en ella es concentra 
més d’un terç dels quilòmetres totals previstos per a Catalunya per a comunicar pobles de més 
de 150 habitants i gairebé el 44% de les comunicacions de 75 a 150 habitants, i dels tres partits 
que integren aquesta àrea, és la Seu d’Urgell la que patia la situació més dramàtica. Amb 
aquestes xifres, i juntament amb el plànol de la distribució dels nuclis aïllats, es fa evident la 
urgent situació que es vivia en aquestes àrees del territori català i la rigorosa feina que va 
realitzar l’equip de Victoriano Muñoz per a remeiar-la.  

Al Pla de Camins de 1935 a banda de les dades referents a les carreteres integrades a les dues 
categories, es presenten les dades de població incomunicada que quedarà servida desprès de 
la seva construcció. 

Habitants incomunicats abans del pla i els servits per ell 
Província Número d’habitants 

aïllats abans del pla 
Número d’habitants trets de la 

incomunicació pel pla 
Barcelona 16.001 16.872 

Girona 17.613 17.750 
Lleida 38.167 30.956 

Tarragona 13.251 17.315 
Total: 85.032 82.893 

 

 

 

Si bé no podem establir una comparativa directe entre les dues xifres, ja que per a la seva 
obtenció s’han tingut en compte criteris diferents dels què sorgeix la discordança entre les 
dades (en la primera columna només es tenen en compte els habitants de poblacions 
compactes de més de 50  habitants i  a la segona si que s’hi comptabilitza la població de nuclis 
disseminats i dels nuclis amb menys de 50 habitants); ens serveix per a fer-nos una idea de la 
magnitud del pla i de l’abast que aquest pretenia, comunicant gairebé 83.000 persones.  

En addició a la dada anterior, en termes generals, les comunicacions de pobles aïllats 
representaven el 26,36% dels quilòmetres totals inclosos al pla i gairebé la meitat dels trams. 
Es tracta doncs d’una categoria que adquireix un fort pes en les noves obres a construir i de la 
que se’n derivava una gran repercussió al territori, per tant es pot afirmar que si va esdevenir 
un dels pilars centrals en què es basava la seva elaboració i redacció, tal i com postulava 
Victoriano Muñoz Oms a la memòria.  

Quadre 39: Número d’habitants incomunicats abans del pla i els que es treuen de la incomunicació per 
ell. (Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades creada en SIG i les dades obtingudes de “La 

formació de les xarxes de transport a Catalunya (1761-1935)” de Jaume Font i Garolera) 
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Per acabar amb el present apartat, a la Figura 39 es mostra el plànol amb les carreteres 
incloses en les dues categories de comunicació de pobles aïllats.  

 

 

  

 

3.3. Projecte de denominació i numeració de camins 
Un cop finalitzat el llistat dels camins existents i de nova construcció inclosos al pla i de la seva 
posterior classificació segons la nova jerarquia viària establerta. Es va procedir a dotar-los 

Figura 39: Plànol de les carreteres incloses en les categories “Comunicació de pobles aïllats de més de 
150 habitants” i “Comunicació de pobles aïllats de 75 a 150 habitants” incloses al Pla de Camins de1935. 

(Font: Documentació del  Pla General d’Obres Públiques de 1935 ) 
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d’una numeració i denominació que els permetés ubicar-los de forma lògica sobre Catalunya.  
Per a fer-ho es va procedir de la següent manera: 

• Nom: sempre buscant la simplificació, el nom era la definició del camí pels punts 
extrems, de pas o els més coneguts. 

• Quilometratge: s’estableix en sentit radial respecte Barcelona o vers el mar. Als ramals 
sense sortida l’origen es fixa als punts d’unió a la xarxa general. 

• Numeració:  per als camins locals i comarcals es van definir quatre circumscripcions 
concèntriques amb Barcelona.  La numeració es va realitzar en cada partit judicials i 
segons la direcció contrària a les agulles del rellotge,  tal i com es pot observar a la 
Figura 40. 

 

 Figura 40: Mapa explicatiu de la metodologia seguida en la numeració dels camins locals i comarcals del 
Pla de Camins de 1935. (Font: Pla General d’Obres Públiques de 1935) 
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Quant a les carreteres generals, la seva numeració es va realitzar de manera independent a la 
de la resta dels camins. Per a aquestes vies, la numeració utilitzada va ser la romana. En primer 
lloc es van numerar les radials respecte Barcelona, exceptuant la general número XIII, la 
carretera de Madrid a Barcelona, la qual va mantenir el nom establert pel Circuit de Ferms 
Especials. Després, es van numerar les verticals d’esquerra a dreta i finalment les paral·leles a 
la mitjana del triangle format per Catalunya.  

 
 
 

 

Anys més tard, Victoriano Muñoz va ser l’encarregat de la redacció del Pla de Carreteres 
Espanyol de 1941, pla on va incorporar tant la nova classificació viària, amb la diferència que 
les Generals van anomenar-se Nacionals, com la nomenclatura atenent als punts d’origen i 
final del camí. 

 

Figura 41: Esquema de la xarxa general prevista al Pla de Camins de 1935. (Font: Pla General d’Obres 
Públiques de 1935) 

NUEL MATO, Laura (2015) 
 

115 
 

 



 
 
 

El Pla de Camins de la Generalitat de 1935 
  

 
4. Serveis complementaris especials 
A la secció de camins es va preveure l’establiment de serveis complementaris als camins 
Generals del pla, així com serveis telefònics i paradors. 

En referència als serveis telefònics complementaris, aquest pretenien que caminant no més 
d’una hora es trobés un telèfon a tots els camins Generals. Finalment, es va resoldre la 
col·locació de 83 locutoris telefònics amb una llargada total aproximada de 735 quilòmetres de 
línia i un pressupost estimat de 164.906 pessetes. Tant el pressupost com la seva resolució van 
incloure’s a la secció de serveis Telefònics, tal i com  s’ha comentat anteriorment a l’esmentat 
apartat.  

En quant als paradors, aquest van ser concebuts a mode de “refugi per a vianants”, més que 
com un gran hotel i es preveia la construcció de nou paradors. Van establir-se com a 
construccions de sis habitacions amb dotze llits, més els espais comuns i l’habitatge de les 
persones encarregades del parador. En el pressupost es valorava la seva construcció en 
100.000 pessetes per cada parador, ascendint a un cost total de 900.000 pessetes.  

 

 
Figura 42: Mapa dels serveis complementaris al Pla de Camins de 1935. (Font: Pla General d’Obres 

Públiques de 1935) 
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5. Els coeficients del Pla 
Com ja s’ha vingut comentant, un dels aspectes més innovadors i rellevants de la metodologia 
seguida pel Pla de Camins de 1935 va ser la manera com es van determinar les necessitats de 
noves construccions de cada partit judicials i com a partir d’aquestes, cercant sempre la 
premissa de reequilibri territorial de les infraestructures del país, va resultar la selecció final de 
les obres a incloure al pla.  

La metodologia emprada va consistir en l’establiment d’una sèrie de coeficients que es 
calculaven amb les dades representatives dels partits judicials i amb els quals s’aconseguia de 
forma objectiva les necessitats quilomètriques dels partits en comparació al partit judicial 
millor equipat, en termes de xarxa viària, i per tant una dotació equitativa per tot el territori 
català.  

Destaca el trencament amb les dinàmiques planificadores seguides fins el moment pels plans 
anteriors, la ferma voluntat de Victoriano Muñoz Oms d’elaborar un pla d’obres just per a tot 
el país en que no existissin subjectivitats o arbitrarietats en la tria de les obres i la senzillesa, 
alhora efectiva, del mètode proposat a partir d’uns coeficients de fàcil càlcul que 
proporcionaven una visió global i  imparcial de les necessitats en inversió pública de tota 
Catalunya. 

 

5.1. Desenvolupament dels coeficients 
L’objectiu últim de l’equip redactor en el moment d’elaborar els coeficients del pla era cercar 
el que ells anomenen estat de retràs, o d’enrariment, de cadascun dels partits judicials. Aquest 
estat de retràs, representat pel Coeficient d’enrariment, es defineix com la relació entre els 
serveis existents, quilòmetres de carreteres,  i els que teòricament hi hauria d’haver en el 
partit per tal que tots els partits tinguessin la mateixa dotació viària. 

Per a la definició d’aquest coeficient d’enrariment es va entendre que aquest era funció de 
cinc variables diferents: 

• La superfície del partit judicial (S). 
• El número de quilòmetres existents al partit (Q). 
• El nombre d’habitants en el partit (H). 
• Les contribucions dels partits (C), com la suma de les riqueses rústega, pecuària, 

urbana i industrial del partit. 
• L’estat de millorament (a) de les vies existents al partit. 
• La dotació dels altres partits per tal d’atènyer l’equitat d’infraestructures entre ells. 

Algunes de les variables anteriors estaven perfectament definides, però l’estat de les vies 
resultava difícil d’avaluar, per aquest motiu en un primer moment es va prendre igual a la 
unitat (a=1). 
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El primer pas va ser el d’establir un Coeficient de prioritat (α) que representava la necessitat de 
cada comarca de noves carreteres. El raonament seguit per l’equip va ser que entre dos partits 
judicials amb igual nombre d’habitants H i de riquesa C, era lògic que el més disseminat tingués 
una major necessitat de construir més quilòmetres de via per tal de comunicar-se amb la xarxa 
existent i que aquesta necessitat era proporcional a S/Q.  Aquest raonament es va extrapolar a 
les possibles desigualtats entre partits en referència al nombre d’habitants (S/H) i la riquesa 
contributiva (S/C). D’aquesta manera, superposant els tres factors anteriors, es van obtenir uns 
coeficients de prioritat o necessitat de carreteres noves de cada partit:   

𝛼𝛼 = 𝑆𝑆
𝑄𝑄

 𝑛𝑛 𝐻𝐻
𝑄𝑄

 𝑛𝑛 𝐶𝐶
𝑄𝑄

= 𝑆𝑆 𝑥𝑥 𝐻𝐻 𝑥𝑥 𝐶𝐶
𝑄𝑄3

  (12) 

Un cop obtingudes les necessitats teòriques de cada partits, es va procedir a calcular els 
quilòmetres teòrics (K) que haurien d’haver en cada partit per aconseguir la igualtat relativa 
entre ells.  Per fer-ho, es va entendre que en condicions d’igualtat en la dotació dels partits,  la 
relació entre el coeficient de prioritat d’un partit judicial qualsevol (α) i el del partit millor 
equipat (α’) havia de ser igual a la unitat. Seguint aquest raonament, es van definir els 
quilòmetres teòrics necessaris (K) de la següent manera: 

Si Q=K,  𝛼𝛼′ = 𝑆𝑆 𝑥𝑥 𝐻𝐻 𝑥𝑥 𝐶𝐶
𝐾𝐾3

    𝐾𝐾 = �𝑆𝑆 𝑥𝑥 𝐻𝐻 𝑥𝑥 𝐶𝐶
𝛼𝛼′

3
=  �𝛼𝛼 𝑥𝑥 𝑄𝑄3

𝛼𝛼′
 

3
= 𝑄𝑄 𝑛𝑛 �𝛼𝛼 

𝛼𝛼′
 3  (13) 

De la expressió anterior se’n dedueix el Coeficient d’enrariment (𝛾𝛾) com la relació entre els 
quilòmetres existents en un partit judicial i els teòricament necessaris per a que aquest 
adquirís un grau d’equipament de vies de comunicació igual al del partit de referència, el millor 
equipat. 

𝛾𝛾 = 𝑄𝑄
𝐾𝐾

=  �𝛼𝛼′
𝛼𝛼

3   (14) 

D’aquesta manera, la necessitat teòrica de cada comarca (q) és:  

q= K – Q (15) 

El partit millor equipat en aquell moment era Falset, prendre’l com a referència per a obtenir 
la necessitat de noves construccions dels altres assegurava que en cap cas els coeficients 
indiquessin que calia treure carreteres, tot i que en alguns casos, com s’exposarà més 
endavant, els resultats obtinguts resultaven exagerats.  

Finalment, calia modificar els coeficients d’enrariment segons l’estat de les vies o la necessitat 
de millorament de les mateixes definit pel coeficient d’estat (a) que fins el moment s’havia 
considerat igual a la unitat en els càlculs anteriors. Així doncs, els coeficients de prioritat i els 
quilòmetres teòrics necessaris passaven a resultar: 

𝛼𝛼∗ = 𝑆𝑆 𝑥𝑥 𝐻𝐻 𝑥𝑥 𝐶𝐶
(𝑄𝑄 𝑥𝑥 𝑥𝑥)3

 (5) i el partit de referència  𝛼𝛼∗′ = 𝑆𝑆′𝑥𝑥 𝐻𝐻′𝑥𝑥 𝐶𝐶′

(𝑄𝑄′𝑥𝑥 𝑥𝑥′)3
=  𝛼𝛼′

(𝑥𝑥′)3
 (16) 
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𝐾𝐾 𝑛𝑛 𝑎𝑎 = �𝑆𝑆 𝑥𝑥 𝐻𝐻 𝑥𝑥 𝐶𝐶
𝛼𝛼∗′

3 =  �
𝛼𝛼 𝑥𝑥 𝑄𝑄3

𝛼𝛼′

𝑎𝑎′3
 3 = 𝑄𝑄 𝑛𝑛 𝑂𝑂′3𝑛𝑛 �𝛼𝛼 

𝛼𝛼′
 3  (17) 

Per últim, el coeficient d’enrariment tenint en compte l’estat de les vies resultava: 

𝛾𝛾∗ = 𝑄𝑄𝑥𝑥𝑥𝑥
𝐾𝐾𝑥𝑥𝑃𝑃

=  𝑄𝑄𝑥𝑥 𝑥𝑥

𝑄𝑄 𝑥𝑥 𝑥𝑥′𝑥𝑥 �𝛼𝛼
𝛼𝛼′

3
= 𝑥𝑥

𝑥𝑥′
 𝑛𝑛 𝛾𝛾 (18) 

Per tant, per a corregir el coeficient d’enrariment era necessari únicament multiplicar-lo pel 
quocient entre l’estat de millorament dels camins existent al partit i el del partit de referència.  

Degut a la dificultat per avaluar aquest estat de millorament de les vies, es va optar per 
utilitzar els coeficients d’enrariment no corregits en el procés d’inclusió dels nous camins, ja 
que aquests aportaven la informació sobre les necessitats de les comarques i es va deduir el 
coeficient d’estat de les vies en una segona fase un cop aplicades les millores i els nous camins 
inclosos al pla. Per això, invertint el problema anterior es té que: 

𝛾𝛾∗ = 𝑥𝑥
𝑥𝑥′

 𝑛𝑛 𝛾𝛾 →   𝑂𝑂 = 𝛾𝛾1
𝛾𝛾

  𝑛𝑛 𝑂𝑂′ (19) 

Per a que totes les comarques estiguessin en igualtat de condicions calia que 𝛾𝛾∗ = 1 i agafant 
a’=1, resulta que el coeficient de millorament dels partits un cop finalitzades les actuacions 
previstes al pla era el següent: 

𝑂𝑂 = 1
𝛾𝛾
  (20) 

De l’estudi llavors en va sorgir una doble informació, per una banda la necessitat dels partits 
judicials de camins nous i per altre l’estat en que aquests restaven un cop finalitzat les obres 
incloses al pla.  

 

5.2. Càlcul dels coeficients del Pla i anàlisis del resultats.  
A partir de les dades quilomètriques calculades amb el SIG creat per a realitzar la present 
tesina, s’obtenen els següents gràfics on es representen els resultats5 dels coeficients de 
prioritat i d’enrariment de cada partit judicial abans i desprès del Pla de Camins de 1935. 

 

 

 

 

 

5 Els resultats obtinguts es poden trobar a l’Annex 2: “Els resultats obtinguts” 
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(1) (2) 

(1) (2) 

Figura 43: Coeficients de prioritat dels partits judicials abans(1) i desprès (2) del Pla de Camins de 1935. (Font: Elaboració 
pròpia a partir de les dades proporcionades pel Pla d’Obres Públiques de 1935 i la base de dades creada en SIG) 

 

Figura 44: Coeficients d’enrariment dels partits judicials abans(1) i desprès (2) del Pla de Camins de 1935. (Font: Elaboració 
pròpia a partir de les dades proporcionades pel Pla d’Obres Públiques de 1935 i la base de dades creada en SIG) 
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Com s’ha detallat anteriorment, tota la feina de càlcul dels coeficients creats per l’equip 
redactor del pla partia de la definició del coeficient de prioritat dels partits judicials, el qual 
representava la necessitat de noves construccions que tenia cadascun. De la Figura 43 s’extreu 
que la zona millor equipada quant a infraestructures viàries abans del pla, la que presenta una 
menor necessitat de noves vies, es trobava concentrada al territori integrat pels partits de 
Falset, Montblanc, les Borges Blanques i Cervera; concretament era Falset el que es posiciona 
en millor situació (amb un coeficient de prioritat de 0,57) i per tant, serà aquest amb el qual es 
realitzarà la comparativa de la resta de partits catalans per tal d’equiparar la seva dotació a la 
de Falset.  

Les zones més necessitades de vies abans del pla es troben repartides arreu del territori i la 
seva prioritat de noves construccions se’n deriva de realitats ben diferents. En primer lloc es 
troba el partit judicial de Barcelona que presenta una gran distorsió en el coeficient degut a 
que es tracta d’un partit amb un nombre d’habitants (1.069.301 habitants) i una contribució 
(81.372.478,5 pessetes) molt per sobre dels valors dels altres partits, aquest fet juntament a 
que en ell es concentra el menor número de quilòmetres per partit de tot el país resulten en 
aquest coeficient de prioritat, el qual entenem que no es pot considerar massa representatiu 
de la situació del partit per trobar-se molt alterat per les xifres de càlcul i dona uns valors de 
quilòmetres teòrics necessaris molt sobredimensionats, com es veurà a continuació. En segon 
lloc es troben els partits perifèrics a Barcelona (Sabadell, Terrassa i Sant Feliu i Mataró), 
Manresa, Tortosa i Lleida, els quals presenten valors del coeficients molt alts degut a 
concentrar una gran població i també una gran riquesa contributiva. En un altre grup de 
necessitats, es troben els partits de Tarragona, Reus i Arenys de Mar, la prioritat dels quals se’n 
deriva del fet de presentar altes contribucions i un nombre de quilòmetres construïts l’any 
1935 força baix. Finalment, es troben els partits Pirinencs i Prepirinencs (Sort, La Seu d’Urgell, 
Tremp, Puigcerdà i Olot) on la necessitat de les vies en derivava a la seva gran superfície i en la 
gran majoria a tenir poca concentració de carreteres. 
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Vegis a la Figura 43 com la modificació dels valors dels coeficients de prioritat dels partits 
calculats amb els quilòmetres restants desprès del pla (els existents l’any 1935 més els de nova 
construcció inclosos al pla) resulta molt radical. El fet que més crida l’atenció és com la 
necessitat de noves vies es redueix en tots els casos (com era d’esperar al augmentar els 
quilòmetres a cada partit) amb la gran majoria dels partits amb valors per sota de la unitat. 
Destaca també la disminució tan significativa de la necessitat de carreteres que existia als 
partits pirinencs i prepirinencs, els quals surten fortament afavorits pel Pla de Camins de 1935, 
fins el punt que passen de situar-se en una tercera posició quant a necessitat de vies abans del 
pla a ser els partits judicials millor equipats de Catalunya (segons els coeficients establerts al 
pla), especialment Sort (amb el valor més petit del país, un 0,18), La Seu d’Urgell (amb un 0,19) 
i Tremp (amb un 0,2).  

Degut a la reducció general de la necessitat de vies dels partits, en la Figura 43 es pot observar 
un distribució més uniforme i equitativa de la dotació viària al territori. S’aprecia com desprès 
del pla la distància relativa entre els graus de dotació infraestructural dels partits ha disminuït, 
denotant una millora en el reequilibri territorial de les carreteres tal i com es postulava 
Victoriano Muñoz en la seva elaboració.  

En referència a les zones més necessitades que resulten de l’aplicació dels coeficients del pla, 
comentar que continuen situant-se als partits judicials esmentats anteriorment, però tots 
presenten valors molt inferiors als d’abans del pla. En concret aquestes zones estan integrades 
per les capitals de província i els seus partits perifèrics (i també a Tortosa), amb una grau de 

(1) (2) 

Figura 45: Població (1) i riquesa (en milers de pessetes) (2) dels partits judicials al 1935 . (Font: Elaboració pròpia a 
partir de les dades proporcionades pel Pla d’Obres Públiques de 1935 i la base de dades creada en SIG) 
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necessitat més marcat en les regions metropolitanes de Barcelona i Tarragona. Aquestes zones 
segueixen presentant les necessitats més elevades del país per tractar-se de les regions del 
territori on es concentra la gran part de la població i les activitats econòmiques generant una 
gran demanada de vies que permeti les comunicacions dins dels mateixos partits judicials o 
entre ells. És a dir, es creen subsistemes de mobilitat dins de cadascuna de les regions 
integrades per les capitals de província  i els seus partits adjacents que necessitarien d’una 
xarxa més extensa capaç d’absorbir aquesta demanda de vies.  

Si bé matemàticament de la utilització dels coeficients del pla les capitals provincials i la seva 
regió perifèrica resulten les més necessitades, no cal oblidar que alhora aquestes zones, amb 
excepció de Lleida, se situen dins de les franges del territori amb una major densitat de vies 
tant abans com desprès del Pla de Camins de 1935. La discordança entre ambdós fets en porta 
a plantejar-nos la fiabilitat dels resultats obtinguts amb els coeficients del pla, i és que en el 
seu càlcul existeixen factors determinants que no s’estan tenint en compte, com és la trama de 
carrers o vies urbanes (per on discorren gran part dels desplaçaments que es produeixen dins 
d’aquestes regions) o l’existència de modes de transport alternatius al viari (en aquella època 
els ferrocarrils o el tramvia per a la ciutat de Barcelona) que absorbeixen una part de la 
demanda.  Per aquest motiu entenem que els coeficients són eines molt útils per a comparar el 
grau de dotació de les regions, però fóra del resultat numèric obtingut no cal oblidar el 
caràcter propi de cada regió per a poder interpretar la distorsió en els valors que se’n deriva de 
les grans diferències existents en les dades d’origen. En aquest sentit, la fiabilitat dels resultats 
serà més elevada en aquells casos en que s’estiguin comparant regions de caràcter similar o  
en que s’estudiï  la dotació viària de territoris més extensos, i per tant més heterogenis en el 
seu conjunts, com províncies o comunitats autònomes.  

Com ja s’ha comentat al apartat anterior, del coeficient de prioritat dels partits se’n dedueix el 
coeficient d’enrariment com la relació entre els quilòmetres existents en un partit judicial i els 
teòricament necessaris per a que aquest adquireixi un grau d’equipament de vies de 
comunicació igual al del partit de referència. És per aquest motiu que ambdues figures (la 
Figura 43 i Figura 44) reflexen resultats homòlegs, amb la diferència que al tractar-se el 
coeficient d’enrariment d’un coeficient normalitzat (amb valors de 0 a 1) ens permet, amb el 
mateix nombre d’intervals, estudiar la distribució territorial de forma més detallada  que amb 
el de prioritat.   

Si bé del gràfic del coeficient d’enrariment abans del pla no s’extreuen nous resultats 
significatius respecte els obtinguts anteriorment; el gràfic del coeficient  desprès del pla si que 
ens permet realitzar una radiografia més exhaustiva de la realitat viària derivada del pla. En ell 
es pot observa com la gradació del coeficient d’enrariment desprès del pla va disminuït 
progressivament de l’extrem nord occidental del país fins a la línia de costa, amb excepció dels 
partits de Falset i Montblanc que mantenen una bona dotació viària i segueixen situats entre 
els millor equipats, i Reus i Santa Coloma de Farnés que presenten valors més alts que els 
partits de la zona i les regions metropolitanes de Barcelona (Barcelona, Sabadell  i Mataró) i 
Tarragona (Tarragona i Valls).  
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A partir del gràfic de la Figura 44, i juntament amb les dades del Quadre 40, es confirma la 
zona del Pirineu i Prepirineu lleidatà com la més afavorida pel pla; amb la Seu al capdavant 
amb la millora de 18 posicions respecte la seva situació abans del pla, Sort amb 17 i Tremp 
amb 16. Destaca també la zona interior nord de la província de Barcelona (amb Berga millorant 
11 posicions) i el Pirineu de Girona (amb la pujada de 6 posicions d’Olot i 5 de Puigcerdà). Per 
contra, els partits judicials menys afavorits pel pla són el de Girona (amb la pèrdua de 9 
posicions), Valls (amb 7), Figueres i el Vendrell (amb 6) i les Borgues Blanques, Cervera, 
Granollers, Igualada i Vilafranca (amb el retrocés de 5 posicions respecte la seva situació abans 
del pla).  

Ordenació dels partits segons els seus coeficient d’enrariment abans i desprès del pla 

Posició 

Ordre dels partits segons 
el seu coeficient 

d’enrariment abans del 
pla 

Ordre dels partits segons 
el seu coeficient 

d’enrariment  desprès del 
pla 

Variació en la posició dels 
partits respecte la situació 

abans del pla 

1 (1)Falset  (18)Sort Falset  -4 
2 (2)Montblanc (20)Seu d'Urgell Montblanc  -2 
3 (3)Borges Blanques (19)Tremp Borges Blanques -5 
4 (4)Cervera (2)Montblanc Cervera -5 
5 (5)Solsona (1)Falset Solsona -1 
6 (6)Vendrell (5)Solsona Vendrell -6 
7 (7)Viella (7)Viella Viella 0 
8 (8)Santa Coloma (3)Borges Blanques Santa Coloma -3 
9 (9)Balaguer (4)Cervera Balaguer -1 
10 (10)Igualada (9)Balaguer Igualada -5 
11 (11)Gandesa (8)Santa Coloma Gandesa -3 
12 (12)Vilafranca  (6)Vendrell Vilafranca  -5 
13 (13)Figueres (24)Berga Figueres -6 
14 (14)Girona (11)Gandesa Girona -9 
15 (15)Valls (10)Igualada Valls -7 
16 (16)Granollers (21)Puigcerdà Granollers -5 
17 (17)Vic (12)Vilafranca Vic -1 
18 (18)Sort (17)Vic Sort 17 
19 (19)Tremp (13)Figueres Tremp 16 
20 (20)Seu d'Urgell (26)Olot Seu d'Urgell 18 
21 (21)Puigcerdà (16)Granollers Puigcerdà 5 
22 (22)Bisbal d'Empordà (15)Valls Bisbal d'Empordà -2 
23 (23)Vilanova i la Geltrú (14)Girona Vilanova i la Geltrú -2 
24 (24)Berga (22)Bisbal d'Empordà Berga 11 
25 (25)Manresa (23)Vilanova i la Geltrú Manresa -1 
26 (26)Olot Manresa Olot 6 
27 (27)Lleida (30)Arenys de Mar Lleida -1 
28 (28)Tortosa (27)Lleida Tortosa -1 
29 (29)Terrassa (28)Tortosa Terrassa -1 
30 (30)Arenys de Mar (29)Terrassa Arenys de Mar 3 
31 (31)Reus (34)Sant Feliu Reus -1 
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32 (32)Tarragona (31)Reus Tarragona -2 
33 (33)Mataró (33)Mataró Mataró 0 
34 (34)Sant Feliu  (32)Tarragona Sant Feliu  3 
35 (35)Sabadell (35)Sabadell Sabadell 0 
36 (36)Barcelona (36)Barcelona Barcelona 0 
 

 

 

Una de les utilitats més interessants que presentaven els coeficients introduïts en la 
planificació de les vies del Pla de Camins de 1935 era el fet que permetien calcular de forma 
teòrica els quilòmetre necessaris que havien de construir-se en un partit judicial per tal que 
aquest adquirís el mateix grau de dotació viària que el partit millor equip (en el nostre cas 
Falset). Entenem per tant que aquestes xifres havien de marcar clarament la planificació de les 
noves carreteres a incloure al pla a cada partir per tal d’assolir el reequilibri territorial desitjat.   

Al Quadre 41 es mostren els valors calculats per als quilometratges tants teòrics com existent o 
previstos abans i desprès del pla.  

Quilometratges abans i desprès del pla 
Quilòmetres existents abans del pla (Q1) 8627,65 

Quilòmetres teòrics necessaris segons el pla (K1) 18503,58 
Quilòmetres previstos desprès del  pla (Q2) 12759,86 
Increment real de quilòmetres (q2= Q2-Q1) 4132,21 

Increment teòric de quilòmetres (q1= K1-Q1) 9875,93 
Discordança quilòmetres finals i els teòrics calculats (q1-q2) 5743,72 

 

 

Al Quadre 41 s’observa com per tal d’aconseguir un equipament de carreteres igual per a tots 
els partits, el pla havia de preveure un increment de 9.875,93 quilòmetres que significava 
augmentar la xarxa existent l’any 1935 (que era de 8.267,65 quilòmetres) més del doble. Tal 
empresa resultava gairebé utòpica, quedant-se el pla molt lluny d’aquesta xifra teòrica al 
planificar finalment un increment de 4.132,21 quilòmetres (que ja suposava un increment del 
gairebé el 50% de la xarxa).  

Podem afirmar que la introducció d’uns coeficient matemàtics per tal de calcular de forma 
objectiva les necessitats viàries de les diferents regions del territori va resultar una innovació 
significativa respecte la metodologia emprada pels plans anteriors i que aquest coeficients 
resultaven eines molt interessants i útils alhora d’establir comparacions entre els diferents 
partits i guiar les inversions cap a les zones amb majors mancances. Però alhora se’n derivaven 
càlculs força sobredimensionats dels quilometratges necessaris per cercar el reequilibri 
territorial, donant valors molt elevats i impossibles d’assolir.  

Quadre 40: Ordre relatiu dels partits judicials segons el valor del seu coeficient d’enrariment abans i 
desprès del Pla de Camins de 1935. (Font: Elaboració pròpia a partir dels càlculs dels coeficients del pla 

realitzats amb la base de dades creada en SIG) 

Quadre 41: Resum dels quilòmetres existents, previstos i teòrics necessaris segons el Pla de Camins de 1935. 
(Font: Elaboració pròpia a partir dels càlculs dels coeficients del pla realitzats amb la base de dades en SIG)  
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Si s’analitzen els resultats dels diferents quilometratges teòrics, existents i previstos abans i 
desprès del Pla de Camins de 19356 per cada partit judicial es pot veure com en cap cas el 
quilometratge final previst pel pla en ell és igual al quilometratge teòric necessari. En general, 
els valors teòrics de la gran majoria dels partits resten força lluny dels valors finals inclosos al 
pla; especialment les regions comentades anteriorment (les capitals de província i la seva regió 
perifèrica) on les xifres d’origen resultaven molt alterades respecte la de la resta dels partits i 
això portava a resultats molt alts del coeficient de prioritat i dels quilòmetres teòrics 
necessaris. Com s’observa al gràfic de la Figura 46, existeixen algunes excepcions de partits per 
als quals el pla preveu un quilometratge superior al teòric calculat, entre aquestes destaquen 
el de Tremp, la Seu d’Urgell i Sort (precisament els més afavorits pel pla)  i Falset i Montblanc 
(els que es posicionaven millor equipats abans del pla i que per tant no haurien d’augmentar la 
seva dotació) com els que presenten uns desfasaments de més de 100 quilòmetres respecte 
els que haurien de tenir.  

6 Els resultats obtinguts es poden trobar a l’Annex 2, “Els resultats obtinguts” 

Figura 46: Diferència entre els quilòmetres teòrics necessaris i els que finalment es van incloure al Pla de 
Camins de 1935. (Font: Elaboració pròpia a partir dels càlculs dels coeficients del pla realitzats amb la 

base de dades en SIG) 
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Podem concloure que el desenvolupament dels coeficients va restar en un exercici teòric, que 
únicament va servir per a definir el marc existent quant a infraestructures viàries als partits 
judicials i guiar cap a on havien de dirigir-se les inversions, però no va marcar de forma 
significativa l’elecció de les noves construccions a incloure al pla, aquestes com hem pogut 
veure als apartats anteriors  derivaven fonamentalment de les carències quant a les 
funcionalitats que havia de tenir la xarxa catalana i que es distingien en els tres nivells 
jeràrquics i en les set categories establertes al pla.    

6. Pressupost del Pla de Camins 
Respecte el pressupost global del Pla d’Obres Públiques de 1935, amb un cost de 438,8 milions 
de pessetes la secció de Camins representava el 29,5% del total, es tractava de la segona en 
volum d’inversió, únicament per sota de la secció de Regatges i Grans obres hidràuliques amb 
un 35,5%.  Quant als serveis de comunicació, la secció de camins representa  la de major cost 
amb més del 57% del volum total de diners pressupostat.   

 

 

Tal i com ocorria amb la resta de les seccions, el pressupost del Pla de Camins de 1935 es 
presenta en dues fases corresponents a les urgències amb què era necessària la realització de 
les noves construccions. D’aquesta manera, a la primera etapa s’incloïa la totalitat dels camins 
per a comunicar pobles aïllats de més de 150 habitants i gran part dels que tenien entre 75 i 
150 habitants, totes les noves obres de la xarxa general, les intercomunicacions 
complementàries i alguns trams dels camins turístics i les intercomunicacions ordinàries. Així, 

Figura 47: Resum de les nous camins previstos al Pla per categories amb el seu quilometratge i 
pressupost estimat (Font: Pla General d’Obres Públiques de 1935). 
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la primera etapa ascendia a 30007 quilòmetres (59% de la longitud) i un cost de 319,9 milions 
de pessetes (72,9% del pressupost de la secció).  

Si realitzem una anàlisis de la distribució pressupostària de la secció segons les categories de 
via trobem que les intercomunicacions ordinàries (la categoria més extensa amb més del 43% 
dels quilòmetres del pla) era la que preveia una major inversió amb el 43,12%* del total i un 
cost quilomètric mig de 65.249 pessetes. En segona posició se situarien les carreteres generals 
(les quals acumulen el 12,6% dels quilòmetres) amb el 21,27% del pressupost; en aquest cas 
l’elevat cost de les construccions no se’n deriva de l’extensió de les actuacions, sinó per 
tractar-se aquesta de la segona categoria amb el cost per quilòmetre més elevat (152.458,75 
pessetes) només superat pels 718.750 pessetes per quilòmetre de les Vies Metropolitanes i 
que representen el 16,3% del global de la inversió. Amb un cost total de 47,7 milions de 
pessetes (el 10,4% de la secció) es troben les comunicacions de pobles aïllats de 75 a 150 
habitants,  aquesta categoria és la que presenta un dels costs quilomètrics promig més baixos 
de tots, amb 56.241 pessetes, una mica per sobre de les 52.265,56 pessetes per quilòmetre 
previstes a les comunicacions de pobles aïllats de més de 150 habitants; però al tractar-se de la 
tercera en nombre de quilòmetres inclosos (el 15,4%) es situa la quarta en volum d’inversió 
destinat.  Finalment, es trobarien la resta de categories en el següent ordre; les carreteres 
turístiques (amb el 7,72% del pressupost i un cost quilomètric de 93.965,36 pessetes), les 
intercomunicacions complementàries (amb el 6,98% del cost total i un preu quilòmetre de 
83.214,39 pessetes) i en última posició les comunicacions de pobles aïllats de més de 150 
habitants (amb el 6,05% de la secció i el cost quilomètric més baix).  

De la memòria se’n extreu que per a l’elaboració del pressupost de la secció es van establir uns 
costos quilomètric bàsic segons la tipologia de via. Als camins constituïts per ramals sense 
sortida se’ls pressuposa amb una amplada de 5 metres i un cost quilomètric bàsic igual a 
35.000 pessetes. Per les intercomunicacions que no ho siguin dels camins generals, es suposa 
un cost quilomètric de 60.000 pessetes. Pels camins generals, els quals es preveien amb una 
amplada mínima total de 7 metres, 6 metres de calçada vorejada amb passejos de 50 
centímetres, es preveia un cost bàsic mig de 100.000 pessetes per quilòmetre i per a les vies 
metropolitanes es pressuposten preus globals d’obra aproximats. Aquest costos establerts a la 
memòria no coincideixen amb els costos finals per quilòmetre que surten del pressupost global 
de la secció, i que s’han comentat anteriorment. En tots els casos es sobrepassen aquestes 
xifres, però no existeix cap explicació del per què en els documents del pla, ni tampoc la 
descomposició dels càlculs pressupostaris realitzats, únicament es presenten les dades globals 
en el quadre mostrat.  

 

7 Notis que les xifres no són les mateixes que les presentades als apartats anteriors. Aquest fet és a deu 
a l’increment del 20% de la longitud dels camins del pla que es va incloure per tal de preveure els 
possibles sobrecostos derivats d’irregularitats en el terreny no vistes en els plànols. 
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CAPÍTOL 7: La interacció del Pla de Camins del 1935 amb el 
territori: Les Al·legacions al Pla 

 

1. El Pla de Camins de 1935 abans de les al·legacions 
Tenint en compte tot el que s’ha exposat en els capítols anteriors, com a combinació de les set 
categories detalles en resulta el Pla de Camins de 1935 que va sortir a informació pública al 
Desembre de 1935.  

Es tracta d’un pla de gran envergadura en què es tenen en compte les realitats més directes 
dels territoris del país i de les quals, superposant-les amb les funcionalitats viàries que havien 
de complir cadascun dels nivells de jerarquia (i també cadascuna de les categories), en sorgien 
les actuacions necessàries per tal de pal·liar les mancances existents a la xarxa i al territori 
català fins el moment. 

D’aquesta manera, el pla final preveia la construcció de 4.132,21 quilòmetres dividits en 821 
trams, el que representava un augment de gairebé el 50% de la xarxa respecte el seu estat 
l’any 1935. Destaca especialment el fort impuls que suposava el pla per a la xarxa local, al 
ampliar-la en 2.844,38 quilòmetres (el 68,8% dels quilòmetres totals inclosos al pla) i per tant 
aquest nivell de jerarquia passava a adquirir el major pes a la xarxa, representant el 47,7% dels 
quilòmetres totals (un important augment en comparació amb  el 29,7% que suposava abans 
del pla).  

Si analitzem les dades finals del Pla de Camins de 1935 segons la seva distribució per província 
i classe de via, s’obtenen els resultats del Quadre 42. 

 

 Classificació final de les carreteres del Pla de Camins de 1935 
Província Classificació Quilòmetres % respecte 

el total 
Número de 

trams 
% respecte el 

total 
Barcelona General 161,12 12,7 13 5,1 

Comarcal 164,62 13,0 22 8,7 
Locals 944,23 74,4 218 86,2 
Total: 1.269,97 100 253 100 

Girona General 118,69 15,0 9 4,8 
Comarcal 78,28 9,9 17 9,0 

Locals 591,94 75,0 163 86,2 
Total 788,91 100 189 100 

Lleida General 319,02 22,3 17 6,9 
Comarcal 318,35 22,3 35 14,1 

Locals 790,06 55,3 196 79,0 
Total: 1.427,43 100 248 100 
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Tarragona General 30,5 4,7 4 3,1 
Comarcal 97,25 15,1 10 7,6 

Locals 518,15 80,2 117 89,3 
Total: 645,9 100 131 100 

Catalunya General 629,33 15,2 43 5,2 
Comarcal 658,5 15,9 84 10,2 

Locals 2.844,38 68,8 694 84,5 
Total: 4.132,21 100 821 100 

 

 

 

Vegis com la província on es preveu una major construcció de noves vies és Lleida (fet que ja 
s’ha anat corroborant al llarg del capítol anterior), concretament 1.427,43 quilòmetres 
repartits en 248 trams que representen el 34,5% dels quilòmetres totals del pla; i molt a prop 
d’aquesta es troba la província de Barcelona amb 1.269,97 quilòmetres (el 30,73%) i 253 
trams. A força distància de les dades anteriors es troben les altres dues províncies, amb Girona 
al capdavant amb 788,91 quilòmetres (19,1% del pla) i 189 actuacions, i en última posició 
Tarragona amb 645,9 quilòmetres (15,6% del total) i només 131 trams previstos al pla.    

De l’execució del Pla de Camins de1935 se’n derivaria una xarxa viària que en pesos de la seva 
distribució provincial no varia massa respecte l’existent abans del pla, essent Barcelona la 
província de major extensió de xarxa amb un total de 3.968,74 quilòmetres (el 31,1% del total, 
valor molt similar al de abans del pla que resultava del 31,3%). En segona posició es troba la de 
Lleida amb 3.636,89 quilòmetres (el 28,5% que suposa el major augment de totes les 
províncies respecte la situació anterior en què la xarxa lleidatana representava el 25,6%). I és 
en les últimes posicions de dotació provincial en les que si que es produeix una variació entre 
elles, passant Girona a posicionar-se com a la tercera província quant extensió de les seves 
carreteres amb 2.644,36 quilòmetres (que representaria el 20,7% dels quilòmetres totals, 
respecte el 21,5% anterior); i per últim es trobaria la província de Tarragona amb una xarxa de 
2.509,87 quilòmetres (el 19,7% del total, que suposaria la pèrdua de 1,9% punts percentuals 
respecte el seu pes relatiu abans del pla que era del 21,6%).  

A la Figura 48 es mostra el plànol final de l’estat de la xarxa catalana que n’hagués resultat de 
l’execució del Pla de Camins de 1935 diferenciant els tres nivells de la nova jerarquia viària.  

 

Quadre 42: Resum segons la classificació de les carreteres del pla final de Camins de 1935. (Font: 
Elaboració pròpia a partir de la base de dades creada en SIG) 
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Si comparem aquest plànol amb el de la situació de la xarxa catalana abans del Pla de Camins 
de 1935 s’observen dos trets fonamentals, per una banda els eixos que formen la xarxa general 
es troben completament definits en tot el seu traçat i permeten comunicacions de llarga 
distància de forma continua i segons varies direccions tot formant una quadrícula triangular 
estesa per tot el territori. I per altra banda, les superfícies abans no cobertes per la xarxa, amb 
especial menció al territori del Pirineu i Prepirineu, l’interior de la província de Barcelona i 
alguns partits judicials del sud de Tarragona, es troben ara millor dotades gràcies a llargs eixos 
comarcals que intercomuniquen branques generals o a la disseminació de un gran número de 

Figura 48: Plànol de la classificació de les carreteres incloses al Pla de Camins de1935. (Font: 
Documentació del  Pla General d’Obres Públiques de 1935 ) 
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noves carreteres locals que asseguren l’accessibilitat del territori a una escala més reduïda i la 
comunicació de molts pobles fins el moment aïllats. Aquest augment generalitzat en la 
densitat de la xarxa i la millora de la oferta per habitants es pot observar en els gràfics de la 
Figura 49. 

  

 

 

Finalment, voldríem acabar l’anàlisi de l’estat de la xarxa viària resultant del pla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En comparació amb els gràfics presentats en el moment d’analitzar l’estat de la xarxa viària 
abans del Pla de Camins l’any 1935, s’observa com en el cas de la densitat per superfície manté 
els patrons existent amb les tres corones concèntriques a Barcelona en les que la densitat va 
disminuint a mida que s’allunyen de Barcelona, amb la diferència que la corona de major 
densitat presenta major extensió en el territori abastant els partits judicials que abans es 
situaven en una situació intermèdia. El mateix passa amb la zona del Pirineu lleidatà on la 
corona de menys densitat es redueix únicament a dos partits per densificar-se la xarxa viària 
de la resta.  

En referència a la situació de la oferta per habitants, aquesta resta una mica diferent a 
l’existent abans del pla. En aquest cas, la zona millor dotada quant a quilòmetres per habitant 
s’amplia considerablement integrant pràcticament tota la província de Lleida, amb excepció de 
la capital, tota la zona interior de la província de Tarragona  i alguns partits de l’interior de 
Barcelona. L’oferta en els partits litorals i prelitorals millora notablement, menys al partit de 
Barcelona on es manté pràcticament igual.   

(1) (2) 

Figura 49: Gràfic de la densitat per superfície (1) i oferta de quilòmetres per milers d’habitants (2) del xarxa viària 
resultant del Pla de Camins de 1935. (Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades creada en SIG) 
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Per acabar amb l’anàlisi de la xarxa resultant del Pla de Camins de 1935, voldríem fer una 
valoració final des del punt de vista del compliment, o no, dels objectius principals que cercava 
Victoriano Muñoz Oms amb la seva elaboració; el reequilibri  territorial i la comunicació de 
pobles aïllats.  

Per avaluar el reequilibri territorial de les infraestructures entenem que el millor instrument 
d’anàlisis es troba en els coeficients del pla. En aquest sentit, es pot concloure que del càlcul 
dels nous coeficients de prioritat dels partits amb el quilometratge derivat del Pla de Camins 
de 1935 s’observa una disminució notable arreu del territori d’aquesta necessitat 
d’infraestructures i que per tant s’aconsegueix un distribució més uniforme i equitativa de la 
dotació viària al país. S’ha comprovat com desprès del pla la distància relativa entre els graus 
de dotació infraestructural dels partits ha disminuït denotant una millora en el reequilibri 
territorial de les carreteres. 

Per altra banda,  cal recordar les grans diferències existents en termes quilomètrics entre els 
valors teòricament necessaris calculats per tal d’assolir aquest reequilibri territorial i els valors 
finalment inclosos al pla, els quals no arriben al 50% dels quilòmetres teòrics. S’ha comprovat 
com en cap cas els quilòmetres teòrics són aplicats a cap partit judicial i per tant l’estat de 
repartiment més equilibrat de la dotació viària assolit pel pla resta allunyat de les seves 
pretensions inicials. Queda palesa el gran contrast entre teoria i pràctica, i la gran dificultat 
que suposa materialitzar el que numèricament sembla tan lògic i senzill de calcular.  

Si bé des de la recerca del reequilibri territorial no es van obtenir els idíl·lics resultats 
perseguits, és vol destacar que en cap cas la planificació de les noves obres incloses al Pla de 
Camins de 1935 es va desenvolupar de manera aleatòria o superficial, res més lluny de la 
realitat plasmada al pla. En aquest sentit, destaca la gran feina realitzada en termes d’establir 
una xarxa viària que servís el territori amb un ampli ventall de funcionalitats diferents i que 
permetien el desenvolupament absolut dels potencials de les infraestructures i per tant 
repercutien socialment, econòmicament i culturalment al territori. Aquest va ser el veritable 
motor del pla i del qual van sorgir les seves actuacions; a partir de fixar les funcionalitats que 
havia de cobrir la xarxa i localitzar les mancances dels trams existents, les noves carreteres del 
pla pretenien complementar-la i dotar-la d’un sentit i un propòsit global. I dins d’aquest 
propòsits, el que més destaca va ser el de comunicar els pobles aïllats fins el moment. Amb el 
26,36% dels quilòmetres totals del pla i gairebé el 50% dels trams inclosos, les carreteres per a 
comunicar pobles aïllats es van erigir com una de les categories amb més pes dins del pla 
(només per darrera en termes quilomètrics de les intercomunicacions ordinàries) i amb més 
abast de totes, arribant a comunicat gairebé 83.000 habitants. Cal fer menció a la acurada 
feina per la qual la planificació elaborada es trobava en total harmonia amb les dades dels 
pobles incomunicats, satisfent d’aquesta manera les realitats més directes i precises d’aquests 
nuclis.  

Sens dubte podem afirmar que l’objectiu de reequilibri territorial de la xarxa viària i el de 
comunicar els pobles aïllats de la Catalunya de 1935 van trobar-se constantment en el punt 
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central de  la planificació del Pla de Camins de 1935 i aquest últim va acomplir-se de forma 
brillant.  

 

1.1. Comparativa amb el Pla de la Mancomunitat de 1920 
Es pot considerar el Pla de la Mancomunitat de 1920 com el gran referent del Pla de Camins de 
1935, per tractar-se del primer moment a la història de Catalunya en que es va duu a terme la 
planificació de la xarxa viària catalana de manera global i amb una visió conjunta de les 
necessitats del país.  Els dos trets principals que denoten la correlació entre ambdós plans de 
carretes són, per una banda, el fet que l’ideari central entorn el qual va desenvolupar-se la 
política de la Mancomunitat catalana (la modernització del país a partir de les seves 
infraestructures i la recerca del reequilibri territorial, amb especial atenció a la comunicació 
dels pobles aïllats) va trobar una completa continuïtat i una ferma defensa dins els  Pla de 
Camins de 1935, assentant-se com les bases de la planificació de les noves obres incloses en 
ell.  I per altre banda, el Pla de Camins de 1935 va continuar amb la metodologia de 
planificació basada en la proximitat al territori iniciada a la Mancomunitat (gràcies a les Juntes 
Comarcals). En aquest sentit no només es va adquirir aquesta metodologia del coneixement de 
la realitat de la manera més propera possible, si no que el pla de 1935 la va millorar 
considerablement al partir d’un gran gruix d’informació de base obtinguda directament dels 
municipis interessats i al tractar-la de manera absolutament objectiva al introduir els 
coeficients matemàtics per tal d’analitzar aquestes necessitats dels territoris.  

Degut a la concordança quant a l’ideari i metodologia entre ambdós plans, i al elaborar-se el 
Pla de Camins del 1935 en un període tant curt de temps, era d’esperar que aquest introduís 
en les noves obres (les quals doblaven en quilòmetres les de la Mancomunitat), les vies 
planificades anteriorment pel Pla de la Mancomunitat de 1920, però que l’any 1935 encara no 
es trobaven construïdes o en procés de construcció. En xifres, i tal com es pot observar al 
Quadre 43, aquestes vies representaven el 47,84% del total dels quilòmetres del pla (ascendint 
a 1.976,948 quilòmetres) i el 37,76% de les actuacions previstes (310 trams). Queda palesa la 
gran influència que va significar el pla de la Mancomunitat  per al de 1935, en el qual gairebé la 
meitat dels quilòmetres inclosos havien sigut planificats al 1920. 

 

 

 

 

 

8 Notis com aquest nombre de quilòmetres sumats als ja construïdes al 1935 i que provenien del Pla de 
la Mancomunitat de 1920, superen els planificats en ell. Aquest fet es deu a que per localitzar les vies 
del Pla de Camins de 1935 planificades anteriorment a la Mancomunitat, es va establir com a criteri una 
concordança del 50% del traçat, i aquesta és la raó del desajust 
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Carreteres del Pla de Camins de 1935 planificades anteriorment al de la Mancomunitat de 1920 
Província Quilòmetres del pla 

planificats a la 
Mancomunitat 

% respecte els 
quilòmetres del 

Pla a la província 

Número de trams 
del pla planificats a 
la Mancomunitat 

% respecte els 
trams del Pla 
a la província 

Barcelona 680,09 53,6 114 45,1 
Girona 259,65 32,9 52 27,5 
Lleida 745,9 52,3 103 41,5 

Tarragona 291,3 45,1 41 31,3 
Total: 1.976,94 - 310 - 

 

 

 

Si s’analitza la distribució per províncies, s’extreu que tant en termes quilomètrics com en 
número de trams, les que presenten un trasbals major de vies entre els dos plans són les 
províncies de Barcelona i Lleida; seguides per Tarragona i Lleida. Aquest fet no resulta aleatori, 
ja que precisament aquest era l’ordre del pes de cada província dins del Pla de la 
Mancomunitat i per tant al existir més actuacions planificades a la província, era més probable 
que el repartiment provincial es mantingués també quant a les vies traspassades al Pla de 
Camins de 1935. Si realitzem l’anàlisi per partits judicials, s’obté que els partits del Pirineu 
lleidatà (La Seu d’Urgell (amb el 8,6% dels quilòmetres), Tremp (amb el 6,9%) i Sort (amb el 
6,2%)) i els interiors de Barcelona (Manresa (amb el 6,1%) i Vic (amb el 5,4%)) són els partits en 
què aquestes vies tenen més pes, tal i com es pot veure en el plànol de la Figura 50. 

Quadre 43: Resum dels quilòmetres i trams inclosos al Pla de Camins de 1935 i que es van planificar 
anteriorment al Pla de Vies de Comunicació de la Mancomunitat de 1920. (Font: Elaboració pròpia a 

partir de la base de dades creada en SIG) 
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La localització de les actuacions dels dos plans, és una de les majors diferències existents entre 
ells. Al Pla de la Mancomunitat de 1920 els partits més afavorits eren els situats al terç central 
del país (especialment Balaguer i Granollers) i els partits extrems (concretament a Figueres), en 
detriment de les zones del Pirineu i Prepirineu i la zona interior (Solsona i Berga) del país que 
restaven amb molt pocs trams. En canvi, el Pla de Camins de 1935 afavoreix aquestes regions 
més oblidades fins el moment . Sembla doncs que el de pla de 1935 aconsegueix pal·lia les 
carències del país arrossegades pels seus antecessors, unes mancances que durant la 
Mancomunitat tampoc van patir cap millora.  

Figura 50: Plànol de la classificació de les carreteres incloses al Pla de Camins de 1935 segons si estaven o 
no planificades anteriorment al Pla de la Mancomunitat de 1920. (Font: Documentació del  Pla General 

d’Obres Públiques de 1935 i del Pla de Vies de Comunicació de la Mancomunitat de 1935 ) 
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Un dels aspectes més rellevants del Pla de Camins de 1935 va ser la definició de la nova 
jerarquia viària que es composava per tres nivells diferenciats de xarxa (generals, comarcals i 
locals) definits segons la utilitat que aquests prestaven al territori. Les noves carreteres 
incloses al pla van sorgir de la necessitat de complementar cadascun dels nivells en aquelles 
regions on hi restaven disgregats o amb mancances importants. Per aquest motiu, es volen 
comparar els dos plans des de el punt de vista de la definició funcional dels trams inclosos en 
ells.  

Com s’ha comentat al capítol 3, el Pla de la Mancomunitat de 1920 distingia entre carreteres i 
camins veïnals (definició marcada únicament per l’ample de la via), i en general, els trams 
construïts l’any 1935, complien dos funcions. Existia un gran gruix de trams (el 64,5% dels 
quilòmetres) amb longituds inferiors a 5 quilòmetres i que servien fonamentalment per a 
comunicar pobles aïllats fins el moment.  I la resta (el 34,35% dels quilòmetres), amb excepció 
de 5 trams amb llargades superiors als 20 quilòmetres, es tractava de vies de mitja llargada (de 
5 a 20 quilòmetres) i que servien com a línies de sutura de la xarxa bàsica existent al 1920. 
Quant als camins inclosos al Pla de Camins de 1935 i que estaven planificats anteriorment al de 
la Mancomunitat, aquests presentaven característiques força diferents als que si es van arribar 
a construir abans del 1935. En aquest cas, el gruix dels quilòmetres corresponia als trams de 
llargades de 5 a 20 quilòmetres (amb el 65% del total), els inferiors a 5 quilòmetres 

(1) (2) 

Figura 51: Gràfic de la distribució en percentatge dels quilòmetres (1) i dels trams (2) de les carreteres 
incloses al Pla de Camis de 1935. (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel Pla 

d’Obres Públiques del 1935 i la base de dades creada en SIG) 
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representaven el 19,3% i per últim els de més de 20 quilòmetres (amb el 15,7%)  augmentaven 
considerablement respecte els trams si construïts. En referència a la seva funcionalitat, al 
Quadre 44 es presenta la distribució dels trams segons les categories incloses al pla de 1935. 

 

Categories de les carreteres del Pla de Camins de 1935 planificades anteriorment al de la 
Mancomunitat de 1920 

Categoria Quilòmetres % respecte el 
total 

Número de 
trams 

% respecte el 
total 

Vies Metropolitanes 0 0 0 0 
Generals 375,68 19 26 8,39 

Turístiques 69,48 3,52 13 4,2 
Intercomunicacions 
complementàries 212,54 10,75 27 8,7 

Intercomunicacions 
ordinàries 924,11 46,74 138 44,52 

Comunicació pobles aïllats 
de més de 150 habitants 229,51 11,61 60 19,35 

Comunicació pobles aïllats 
de 75 a 150 habitants 165,62 8,38 46 14,84 

Total: 1976,94 100 310 100 
 

 

 

Vegis com la majoria dels quilòmetres (el 57,49%)  passen a integrar-se dins de les categories 
d’intercomunicacions, relegant  la comunicació dels pobles aïllats a un segon lloc (amb  el 
19,99% dels quilòmetres) i seguida molt a prop per les generals (amb un 19%).  Existeix per 
tant un canvi en les utilitats servides per les carreteres planificades per la Mancomunitat, 
segons si estaven o no construïdes abans del 1935, que detona que van ser les vies de més 
curta llargada (les que servien a comunicar pobles aïllats) les que van tenir prioritat en la 
construcció, postergant les més llargues per més endavant. El fort pes de les vies per a 
comunicar pobles aïllats és també un tret distintiu al Pla de Camins de 1935 (representant el 
26,36% dels quilòmetres i gairebé la meitat de les actuacions), però la predominança recau en 
les intercomunicacions ordinàries (amb més del 40% dels quilòmetres i un terç dels trams). 
D’aquest fet s’extreu la voluntat de dotar les infraestructures viàries catalanes amb les 
característiques d’un veritable xarxa tot garantint la continuïtat dels traçats i la comunicació 
entre les branques dels diferents nivells per tal de millorar la connectivitat i accessibilitat arreu 
del territori.  

 

Quadre 44: Categorització dels quilòmetres i trams inclosos al Pla de Camins de 1935 i que es van 
planificar anteriorment al Pla de Vies de Comunicació de la Mancomunitat de 1920. (Font: Elaboració 

pròpia a partir de la base de dades creada en SIG) 
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2. Les al·legacions al Pla de Camins de 1935 
El Pla de Camins de 1935 va generar una gran expectació a la societat catalana del moment, la 
qual va respondre de forma responsable i molt participativa al període d’informació pública del 
pla amb gairebé 600 al·legacions rebudes. Les peticions que es sol·licitaven en les al·legacions 
servien a fins molts diversos i venien escrites per remitents molt diferents, però de totes elles 
se’n extreu la ferma voluntat dels ciutadans de ser partícips en la planificació de les 
infraestructures que s’havien de construir al territori i en definitiva en el desenvolupament del 
país.  

La resposta per part de l’equip redactor del pla a l’allau  de peticions rebudes va ser d’igual 
qualitat i dedicació que el grau d’implicació que havien mostrat els catalans. L’estudi de les 
peticions es va duu a terme seguint una metodologia que es basava en el coneixement de 
proximitat al territori gràcies a un primer filtre realitzat pels enginyers de les demarcacions 
provincials que van analitzar en detall cadascuna de les propostes demanades i van remetre els 
seus informes i la classificació de les al·legacions segons la seva valoració respecte la idoneïtat, 
o no, d’acceptar el que es demanava per part dels ciutadans.   

De l’estudi de les al·legacions rebudes van sorgir les modificacions que havien d’introduir-se al 
pla, i de elles el Pla de Camins de 1935 final que n’hagués resultat si la guerra civil espanyola 
no hagués esclatat.   

 

2.1. Informació Pública 
La secció de Camins del Pla d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 1935 va ser la 
única que va arribar a sortir a informació pública. El període de trenta dies naturals per fer 
arribar les al·legacions a les propostes incloses al pla va començar el 24 de Desembre de 1935 
amb la publicació del BOGC número 358, on s’incloïa l’explicació de les set categories 
establertes i les qüestions que se’n derivaven d’elles (cessió obligada dels terrenys per part 
dels interessats, col·laboració econòmica o gratuïtat, etc...) i el llistat de les actuacions 
degudament classificades per categories i acompanyades de la nova denominació, els partits 
judicials directament afectat i el seu quilometratge. A banda del llistat de les noves 
construccions, també es fa referència al fet que aquestes havien sigut convenientment 
mapificades i que tal mapa es trobava ja en mans de les respectives comissaries de la 
Generalitat de les quatre províncies i als ajuntaments capitals dels partits judicials. Quant al 
plànol amb les propostes, s’adverteix que els traçats mapificats són merament indicatius i que 
els projectes finals es fixarien als corresponents estudis tècnics, en els quals es cercarien “les 
solucions més curtes i adients al terreny i a l’aprofitament dels trossos que escaiguin dels altres 
camins”.  

Al butlletí s’indica que respecte les quatre primeres categories (Grup I i Grup III i 
Intercomunicacions complementàries) les “ordenacions” establertes dins d’aquestes eren 
publicades a títol orientatiu i que estaven sotmeses a les variacions que podien sorgir en el 
moment de la seva construcció; mentre que les “ordenacions” establertes per a la resta de 
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categories (Intercomunicacions ordinàries i comunicació de pobles aïllats) es fixaven de forma 
provisional a l’espera dels resultats dels posteriors concursos d’aportacions que es celebrarien, 
tot i que aclaria que aquestes servirien en cas d’empat al concurs o per “corregir les possibles 
negligències dels interessats”. 

El termini del període d’informació pública havia de concloure el 23 de Gener de 1936, però el 
23 de Febrer de 1935, Joan Moles, governador central de Catalunya i president de la 
Generalitat, signa un decret en què es prorroga fins el 24 de Març. I aquest es torna a 
prorrogar de nou el 24 de Març fins el dia 31 del mateix mes, pel conseller d’Obres Públiques, 
Pere Mestres, del primer govern de la nova Generalitat i que estava presidida per Lluis 
Companys.  

Un cop finalitzat el període d’informació pública, segons la premsa, a principis d’Abril, el 
conseller Mestres es dirigeix als diputats a les Corts espanyoles i al Parlament de Catalunya 
instant-los a que es dirigissin als ajuntaments de les seves circumscripcions per tal que fessin 
arribar les seves peticions. El mateix diari, a finals d’aquell mes, publica que s’estava treballant 
per adaptar el projecte a les instàncies rebudes; i a partir de llavors ja no es troben més 
noticies o notificacions oficials sobre el Pla de Camins. 

 

2.2. Estructura de les al·legacions 
L’interès en el Pla de Camins de 1935 per part de la societat catalana queda palès tant per 
l’intensiu seguiment que van dedicar-li els mitjans de comunicació del moment, com pel 
centenars d’al·legacions que l’equip de Victoriano Muñoz Oms va rebre durant el període 
d’informació pública, i fora dels terminis, ja que es troben comunicacions datades a l’Octubre 
del 1935 (abans de fer-se públic el llistat d’actuacions previstes) i al Maig de 1936 (amb el 
període ja finalitzat).  

Les instàncies classificades i estudiades, i que actualment es troben al arxiu històric de la 
Fundació Endesa, s’eleven a un total de 595; encara que al estar aquestes numerades, el 
número més alt que s’ha trobat és el 718 i per aquest motiu entenem que es possible que 
algunes de les comunicacions s’hagin pogut extraviar. A excepció de la província de Tarragona, 
que és la que presenta un volum d’al·legacions rebudes més petit (amb un total de 99), la resta 
de províncies van rebre volums similars, amb Lleida al capdavant amb 169 peticions, seguida 
de Barcelona amb 167 i finalment Girona amb 160.  

Les instàncies rebudes són comunicacions escrites a màquina (molt poques es van escriure a 
mà) dirigides a l’equip redactor del pla, degudament segellades, datades i signades pel 
remitent o remitents. En general es tracta d’un únic document on s’inclouen les modificacions 
o peticions desitjades i s’argumenten els motius que justifiquen la seva acceptació; tot i que en 
alguns casos, s’adjunta documentació gràfica explicativa o recomanacions o avals de 
professionals de diferents sectors.       
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La gran majoria estan escrites i signades per l’alcalde del municipi interessat, i algunes es 
reforcen amb l’agregació de diversos municipis en un únic document o el recull de signatures 
dels veïns del nucli o nuclis, arribant a omplir fins a 30 fulls de signants en favor de la petició 
demanada. Però existeixen d’altres en que el remitent no és un alcalde sinó particulars (veïns, 
propietaris, empresaris), càrrecs polítics (diputats dels partits judicials, el senyor Federic Turell 
(cap del departament d’Obres Públiques), consellers d’ajuntaments), agents locals (presidents 
de sindicats, presidents d’associacions i agrupacions, presidents de la cambra de comerç i 
industria de la província) o professionals (arquitectes municipals, presidents de col·legis i 
gremis professionals , el director del Servei Meteorològic de Catalunya). El fet de trobar 
remitents tant variats denota l’abast del pla al arribar a sectors tant diferents de la societat i la 
voluntat d’aquesta de participar activament en la definició de les infraestructures del país, i en 
definitiva en el seu desenvolupament, conscient de la importància i influència que les 
carreteres tenen sobre l’organització del territori i la seva economia.  

Si bé els remitents de les al·legacions presentaven patrons força homogenis, essent els alcaldes 
els que canalitzaven les demandes existents als nuclis de població,  quant al contingut de les 
reclamacions, aquestes recollien peticions de tota mena. De manera genèrica, a continuació es 
recullen les més sol·licitades i repetides en les quatre províncies: 

Figura 52: Al·legacions rebudes durant el període d’informació pública del Pla de Camins de 1935 (Font: 
Documentació original del Pla de Camins de 1935 guardada a l’arxiu històric de la Fundació Endesa) 
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- Canvis en la categoria del camí per tal que passi a considerar-se General o Turístic i 
així els interessats no hagin de col·laborar econòmicament en la seva construcció.  

- Modificacions ens el traçat del camí, els punts d’origen i final o en la seva 
denominació. 

- Fer saber la urgència que córrer la construcció del camí per a la zona o el nucli 
interessat.  

- Incorporar camins que no han sigut inclosos al pla, però si que es trobaven inclosos en 
plans anteriors (plans de les diputacions, de camins veïnals, de la Mancomunitat o de 
l’Estat). 

- Incloure camins per a treure de la incomunicació els pobles aïllats. Existeixen els casos 
en què els sol·licitants si que compleixen els criteris establerts al pla i que per raons 
diverses no han sigut considerats, i d’altres en que no els compleixen.  

- Incloure algun camí al·legant raons econòmiques: donar sortida a productes agrícoles, 
forestals, pecuaris o miners, facilitar el conreu de les zones, pal·liar l’atur forçós dels 
habitants, estimular econòmicament la zona o comunicar industries.  

- Incloure nous camins amb finalitats turístiques. 
- Incloure nous camins per tal d’escurçar el recorregut d’algun camí que ja es troba 

construït.  
- Incloure algun camí que ja es troba construït, ja sigui per algun municipi, particulars o 

empreses.  
- Modificacions de traçats existents o inclusions de camins nous al·legant raons de 

seguretat vial: suprimir travesses o passos a nivells, terrenys molt abruptes, constant 
inundacions per avingudes quan plou o neva,... 

- Incloure algun camí per millorar la comunicació de la regió. 
- Incloure camí per a comunicar amb una estació de ferrocarril.  

Les peticions numerades es repeteixen en les quatre províncies amb bastanta freqüència, 
encara que per les particularitats de les regions que les conformes s’aprecien certes 
temàtiques amb més pes en les al·legacions de cadascuna o que només s’esmenten en alguna 
en concret. Aquest últim és el cas de la província de Barcelona on són varies les peticions que 
demanen vies per a comunicar les poblacions i colònies industrials de les regions barcelonines i 
Tarragona on es sol·licita en reiterades ocasions la comunicació d’edificis religiosos tals com el 
Monestir de Poblet, l’ermita de la Roca o la de Sant Joan entre d’altres. Respecte la província 
de Girona, existeix un gran gruix de demandes referents a la inclusió de nous camins turístics, 
especialment als partits judicials de la costa brava, i per a comunicar els pobles aïllats; petició 
molt recurrent també a la província de Lleida (recordem que es tractava de la regió del país 
que presentava una situació d’incomunicació dels seus nuclis més dramàtica), juntament amb 
les demandes per incloure camins que substituïssin els ja existents i que escurcessin els temps 
de recorregut  i les comunicacions expressant la necessitat en la urgència de les construccions 
dels camins inclosos al pla, neguitosos per la possibilitat que la construcció es posposés 
indefinidament com ja havia passat amb nombrosos plans anteriors.   
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2.3.  Metodologia d’incorporació dels nous camins i criteris emprats 
Degut al gran volum d’al·legacions rebut durant el període d’informació pública, el seu anàlisi 
es va dividir en dues fases. En un primer moment era el cos tècnic de les demarcacions el que 
realitzava el primer filtre destriant les peticions en quatre grups diferents, tal i com és 
comentarà a continuació, i posteriorment l’equip redactor del pla acabava de realitzar la tria 
final dels camins susceptibles a ser inclosos al pla a partir de la informació facilitada per 
aquests enginyers de les demarcacions provincials. Finalment, es tornava a consultar els 
enginyers sobre els resultats provisionals i es feien visites sobre el terreny en els casos 
dubtosos. D’aquesta manera l’equip redactor s’alliberava de part de la feina, agilitzant el seu 
estudi, alhora que s’assegurava de rebre la informació destriada amb la certesa que la seva 
idoneïtat venia garantida per la proximitat de coneixement d’aquest enginyers amb la realitat 
del territori.  Destaca doncs el paper tant important i la confiança que dipositava Victoriano 
Muñoz Oms en aquest cos tècnic,  tal i com ell mateix constata a la memòria del Pla de Camins 
de 1935: “Arribant per fi, el interessantíssim moment de contrastar tots els resultats obtinguts 
amb els pregons i valuosíssims coneixements que els enginyers de les demarcacions posseeixen 
sobre les necessitats i la realitat de les comarques”. 

El primer anàlisi de les instàncies, l’estudi dels enginyers de les demarcacions, es centrava en 
valorar cadascuna de les peticions rebudes a la província (recordem que en una mateixa 
al·legació normalment s’incloïen varies peticions i que per tant aquestes es podien classificar 
en diferents grups), tot incloent un petit resum del que es demanava (per facilitar la feina 
posterior de l’equip del pla) i un informe amb la seva estimació, si es considerava oportú o no 
incloure les sol·licituds i les raons perquè feien tal valoració. Abans de trametre les al·legacions 
a l’equip de Victoriano Muñoz Oms, aquestes eren classificades en quatre grups diferents, els 
quals entenem que van ser establerts pel mateix Victoriano Muñoz, al tractar-se d’una 
classificació genèrica per a totes quatre províncies, tot i que dins de cadascuna existien petites 
diferències de subclassificació de les peticions.  Els grups de classificació eren els següents: 

• Grup primer: format per les peticions pràcticament coincidents amb els camins inclosos al 
pla. Es tracta de peticions referents a modificacions de denominació, dels punts d’origen o 
final del camí, petites variacions en el traçat presentat a informació pública, inclusions de 
camins que ja es troben inclosos al pla o simplement per comunicar la urgència en la 
construcció d’algun camí.  
Comentar que en el cas de les províncies de Girona i Lleida, les peticions que demanaven 
modificacions en la denominació d’algun camí inclòs al pla es van agrupar en un grup a 
part anomenat “Canvis de denominació”. 
El recompte d’aquest grup per província era de 12 peticions a Girona (el 7,5% del total 
rebut a la província), 16 a Lleida (el 9,5%), 18 a Tarragona (el 18,2%), i 55 a Barcelona (el 
32,9%), província on alhora s’establia una subdivisió entre les peticions que suposaven 
modificacions dels camins del pla i les peticions que no suposaven cap modificació.  

• Grup segon: format per les peticions que s’estimava que havien de ser ateses. Les 
instàncies incloses en aquest grup feien referència a tota mena de sol·licituds (detallades al 
capítol anterior) i la classificació en aquest grup venia justificada pels enginyers de les 
demarcacions, de forma general, per les raons següents en funció del demanat:  
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- Per tractar-se de la inclusió d’un camí per a comunicar un nucli o nuclis aïllats que si 
que complien els criteris establerts al pla. 

- Per haver sigut inclosos en plans de camins anteriors (plans de les Diputacions (de 
carreteres provincials i camins veïnals), plans de l’Estat o el pla de la Mancomunitat de 
1920).  

- Per tractar-se d’una comunicació que servia als interessos generals de la regió, amb 
especial menció a aquelles que formaven línies transversals o diagonals interesants a 
la xarxa derivada del pla.  

- Per raons culturals o turístiques avalades, com és el cas de les nombroses peticions 
rebudes a Tarragona per a comunicar el Monestir de Poblet o dels camins turístics de 
la costa brava a Girona.   

- Per raons de seguretat vial tals com estalviar-se trams de traçat perillós o per tractar-
se de camins intransitables sota condicions meteorològiques adverses.  

- Per raons econòmiques de pes al estimular la riquesa de la zona facilitant la sortida 
dels seus productes (agrícoles, forestals, miners, industrials,...). 

- Per tractar-se de camins que ja es troben construïts i que tenen cert valor funcional 
per a la xarxa projectada. 

Aquest grup és sens dubte el de major rellevància posterior per al pla, perquè serà del 
qual sortiran la majoria de les inclusions i deduccions incloses finalment en ell. El seu 
tractament és força acurat en les quatre províncies, tot i que pel nivell de detall emprat en 
destaquen Girona i Lleida al subdividir les peticions del grup en diferents categories.  

En referència a Girona, el grup segon integrava un total de 60 peticions (el 37,5% de la 
província) i aquestes es trobaven classificades en quatre noves divisions, com són: les 
carreteres que formaven part del Pla de Carreteres de l’Estat, les peticions coincidents 
amb propostes formulades per la Jefatura d’Obres Públiques de Girona per incloure noves 
carreteres al pla de l’Estat, les carreteres que formaven part dels plans de la Diputació de 
Girona i finalment les carreteres que no formaven part de cap pla anterior. Queda clara la 
importància que adquiria per a l’acceptació de les peticions a la província de Girona el fet 
que el camí o modificació sol·licitada es trobés inclòs en algun dels plans anteriors al del 
1935, cercant en certa manera l’execució total de tals plans a la província i acomplint les 
expectatives generades per ells a la població dels nuclis directament per les carreteres 
planificades però que  fins el moment no havien arribat a construir-se.  

Quant a Lleida amb 55 peticions (el 32,5% del total rebut a la província) incloses al grup 
segon, la subdivisió del grup atenia a criteris més funcionals i es recollien en les sis 
categories següents: les peticions de conveniència general per a la província, les 
carreteres per a comunicar nuclis aïllats dins de les normes fonamentals de la redacció del 
pla, les carreteres turístiques i de reconeguda importància, les carreteres que servien a 
intercomunicacions importants que completaven la xarxa projectada, les peticions que 
suposaven petites prolongacions d’escassa longitud i que proporcionaven beneficis 
d’interès general i finalment les carreteres que es trobaven incloses en plans anteriors. De 
la subdivisió fixada se’n deriva la rigorosa feina feta pels enginyers de la demarcació de 
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Lleida, els quals van entendre les raons de pes que restaven darrera d’un bon gruix de les 
instàncies rebudes i que per tan mereixen de ser ateses.  

Finalment, es trobaven les províncies de Barcelona amb 42 peticions (25,2% de la 
província) i Tarragona amb 28 (el 28,3%) que no establien cap subdivisió al grup.   

El grau d’acceptació promig de les províncies era del 30,9%, per tant els enginyers de les 
demarcacions van considerar que prop d’un terç del total de les peticions rebudes devien 
tenir-se en compte al pla i introduir les modificacions necessàries.  

• Grup tercer: format per les peticions d’estimació dubtosa, les quals presentaven tant 
raons com per considerar-les acceptables, com per rebutjar-les; i per tant deixaven la 
valoració final a l’equip redactor del pla.  
El recompte d’aquest grup per província era de 18 peticions a Barcelona (el 10,8% del total 
rebut a la província), 11 a Girona (el 6,9%), 8 a Lleida (el 4,7%), i 22 a Tarragona (el 22,2%). 
 

• Grup quart: format per les peticions que quedaven rebutjades ja en aquesta primera fase 
de l’anàlisi de les instàncies i que per tant no passaven a ser valorades per l’equip del pla. 
Les raons més comuns per a justificar el rebuig per part dels enginyers de les 
demarcacions, de forma general, eren les següents en funció del demanat:  
- Per tractar-se de peticions que servien a interessos purament municipals o particulars.  
- Per trobar-se coberta ja la petició per un altre camí, existent o inclòs al pla. O per 

existir un de similar i per tant es presentava una dualitat de solucions per a la mateixa 
finalitat.  

- Per tractar-se de la inclusió d’un camí per a comunicar un nucli o nuclis aïllats que no 
complien els criteris establerts al pla. 

- Perquè la utilitat reportada de la petició no justificava l’elevat cost de construcció. 
- Per tractar-se d’una petició de realització impossible degut a la seva difícil resolució 

tècnica.  
Per província, el nombre de peticions rebutjades era de 41 per a Barcelona (el 24,6%), 48 
per a Girona (el 30%), 81 per a Lleida (47,9%) i 31 per a Tarragona (el 31,3%).  Els valors 
anteriors representen un rebuig mig per província del 33,45%, és a dir, un terç de les 
peticions rebudes quedaven descartades en aquesta primera fase d’anàlisi, i aquesta 
situació era encara més contundent a Lleida on es rebutjaven gairebé la meitat de les 
peticions.  
 

• La resta de les peticions: En les províncies de Barcelona i Lleida es va considerar que hi 
havia un cert nombre de peticions que no responien als criteris de classificació emprats i es 
va decidir classificar-les en nous grups. Respecte Barcelona, aquest tipus de peticions (un 
total de 11 que representaven el 6,5% de la província) es van agrupar en els grups 
“Peticions que no poden classificar-se en els grups establerts” i “Peticions que no tenen 
cap relació amb la informació del Pla de Camins”; mentre que a Lleida es va establir el 
grup “Dualitat de criteri” on es van incloure 3 peticions (1,8%) en les quals no es va 
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aconseguir unanimitat de criteri per part dels enginyers que realitzaven els informes de 
valoració de les instàncies i delegaven la decisió final a l’equip del pla.  

En el Quadre 45 es resumeix la distribució de les peticions rebudes per grup i per província. 

Classificació de les peticions rebudes per grup i província 

Classificació 
de les 

peticions 
rebudes 

Barcelona Girona Lleida Tarragona 

Número 
de 

peticions 

% 
respecte 

la  
província 

Número 
de 

peticions 

% 
respecte 

la  
província 

Número 
de 

peticions 

% 
respecte 

la  
província 

Número 
de 

peticions 

% 
respecte 

la 
província 

Grup primer 55 32,9 12 7,5 16 9,5 18 18,2 
Grup segon 42 25,2 60 37,5 55 32,6 28 28,3 
Grup tercer 18 10,8 11 6,9 8 4,7 22 22,2 
Grup quart 41 24,6 48 30 81 47,9 31 31,3 

Resta de 
peticions 11 6,5 29 18,1 9 5,3 0 0 

Total: 167 100 160 100 169 100 99 100 
 

 

 

A partir dels informes tramesos per les demarcacions i la classificació de les peticions rebudes, 
l’equip redactor del pla va procedir a l’estudi final de les instàncies, el qual va centrar-se 
únicament en els tres primers grups de peticions, al quedar directament rebutjades les 
propostes incloses al quart grup pels enginyers provincials.  

D’aquesta fase del procés d’anàlisi hem trobat tres documents representatius; per una banda 
un primer document on es recollien en quatre taules, una per cada província, totes les 
instàncies degudament classificades en els grups establerts, acompanyades de la numeració de 
l’al·legació d’on precedien, l’objecte de la petició, l’informe realitzat pel cos tècnic de les 
demarcacions i en alguns casos anotacions de l’equip en què es rebutjava o s’estimava de 
dubtosa la petició.   

Per altre banda, i entenem que com a etapa final de l’estudi, un segon document que constava 
de nou quatre taules, una per província, en que es recollia la tria definitiva de les modificacions 
a realitzar al pla, i que es dividien en “Inclusions”, “Deduccions” i “Propostes rebutjades”. Les 
inclusions agrupaven els nous camins que havien d’incloure al pla per atendre les peticions 
rebudes i considerades necessàries i estaven acompanyades de la numeració i categoria que 
tindrien al pla, la descripció de l’origen i destí, el número de quilòmetres i la comarca a la qual 
pertanyien. Les deduccions estaven formades pels camins que havent sigut inclosos al pla i 
publicats a la informació pública i que resultaven eliminats per tal que es produïa alguna 
dualitat en la seva finalitat entre aquests i les noves inclusions; els camins deduïts també 
s’acompanyaven de la seva numeració al pla, la descripció de l’origen i destí, el número de 
quilòmetres i la comarca a la qual pertanyien. Quant a les propostes rebutjades, aquestes 

Quadre 45: Resum de la distribució per província i grup de les peticions rebudes durant el període d’informació pública 
del Pla de Camins de 1935.  (Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació original del Pla de Camins de 1935 

guardada a l’arxiu històric de la Fundació Endesa) 
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responien a les peticions rebudes i que finalment no van considerar-se necessàries d’ésser 
ateses i es trobaven acompanyades de la descripció de l’origen i destí del camí sol·licitat, així 
com del seu quilometratge.  

El tercer document trobat, i que ratificava l’estat tant avançat en que es trobava l’estudi de les 
al·legacions abans que aquest quedés interromput per l’esclat de la guerra civil, era un mapa 
en que es van mapificar totes les modificacions detallades; tant les inclusions, com les 
deduccions i les propostes rebutjades.  

El procés d’anàlisi de les al·legacions rebudes descrit en el present capítol va concloure en el 
resultats recollits al Quadre 46. 

Modificacions finals introduïdes al Pla de Camins de 1935 a partir de les al·legacions 
rebudes 

Província Tipus de 
modificació 

Quilòmetres % respecte el 
total previst a la 
província pel pla 

Número 
de 

trams 

% respecte el 
total previst a la 
província pel pla 

Barcelona Inclusions 98,98 7,8 30 11,9 
Deduccions 30,02 2,4 5 2 
Balanç final: 68,96 5,4 25 9,9 

Girona Inclusions 127,04 16,1 28 14,8 
Deduccions 25,28 3,2 7 3,2 
Balanç final: 101,76 12,9 21 11,6 

Lleida Inclusions 206,96 14,5 42 16,9 
Deduccions 45,99 3,2 8 4 
Balanç final: 160,97 11,3 34 12,9 

Tarragona Inclusions 47,24 7,3 13 9,9 
Deduccions 1 0,2 1 0,8 
Balanç final: 46,24 7,1 12 9,1 

Catalunya Inclusions 480,22 11,6 113 13,8 
Deduccions 102,29 2,5 21 2,7 
Balanç final: 377,93 9,1 92 11,1 

 

 

Vegis com les modificacions introduïdes al pla, com a balanç final entre el que es va incloure i 
el que es va deduir, ascendia a un total de 377,93 quilòmetres nous dividits en 92 nous trams i 
que representava un augment del 9,1% dels quilòmetres planificats abans del període 
d’informació pública i del 11% dels trams.   

Si s’analitzen els resultats per província s’observa com Girona i Lleida van ser les que van sortir 
més afavorides per les modificacions derivades de les al·legacions i ambdues presentaven 
xifres força similars. En termes quilomètrics, era Girona la que es situava al capdavant amb un 
augment del 12,9%, respecte l’augment del 11,3% de Lleida;  mentre que refent als trams 
inclosos era Lleida la que es posicionava en primer lloc amb un augment del 12,9% enfront el 

Quadre 46: Resum de les modificacions finals introduïdes al Pla de Camins de 1935 a partir de les 
al·legacions rebudes.  (Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades creada en SIG) 
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11,6% de Girona. En tercera posició es trobava Tarragona amb augments més moderats que 
els de les províncies anteriors, i per a la qual les modificacions suposaven un increment del 
7,1% dels quilòmetres planificats anteriorment a la província pel pla i del 9,1% dels trams. En 
últim lloc és situava Barcelona com la menys afavorida quilomètricament parlant amb un 
augment de només el 5,4%,  tot i que quant a trams nous les modificacions suposaven la 
introducció d’un 10% de carretes més. 

Al estudiar la distribució territorial per partits judicials de les modificacions derivades de 
l’anàlisi de les peticions rebudes, s’extreu que els partits més afavorits per aquestes 
modificacions es troben situats al terç nord del país, especialment a les províncies de Girona i 
Lleida. Destaquen els partits de Solsona (acumulant el 11,29% del nous quilòmetres inclosos al 
pla i el 6,67% dels nous trams), Tremp (amb el 8,75% dels quilòmetres i el 10% dels trams), 
Balaguer (amb el 7,66% i el 7,78%), Girona (amb el 9,18% i el 4,44%), Figueres (amb el 7,38% i 
el 6,67%) i també el partit barceloní de Vic (amb el 7,27% dels quilòmetres nous i el 6,67% dels 
trams). Per contra, els partits de Tortosa, Gandesa, les Borges Blanques, Tarragona i Barcelona 
no pateixen cap modificació i alguns dels partits de la província de Barcelona pateixen una 
disminució respecte els quilòmetres inclosos al pla abans de les al·legacions; aquest és el cas 
de Sant Feliu de Llobregat (que perd un 0,84% dels quilòmetres), Mataró (amb un 1,46% 
menys dels quilòmetres) i Arenys de Mar (amb un 0,4% menys). La disminució en el 
quilometratge dels partits anteriors es conseqüència del fet que els camins inclosos en ells, són 
camins de menor llargada que els que substitueixen. Recordem que com ja es va poder veure 
al capítol anterior, precisament els partits que es trobaven en una pitjor posició un cop 
executat el pla segons els càlculs dels coeficients de prioritat i d’enrariment eren Barcelona, 
Tarragona, Sant Feliu de Llobregat, Mataró i Arenys de Mar; per tant es pot concloure que les 
modificacions derivades de les al·legacions resulten en un agreujament de les desigualtats 
quant dotació viària del partits, desafavorint els partits que presentaven una major necessitat 
de vies al finalitzar el pla abans del període d’informació pública.  
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A la Figura 54 es mostra el plànol on es mapifiquen les modificació incloses al pla a partir de les 
al·legacions i on es poden observar els traçat previstos i les distribucions territorials 
presentades anteriorment.  

 

(1) (2) 

Figura 53: Gràfic de la distribució en percentatge dels quilòmetres (1) i dels trams (2) de les carreteres 
incloses al Pla de Camis de 1935 a partir de les al·legacions rebudes. (Font: Elaboració pròpia a partir de 

les dades proporcionades pel Pla d’Obres Públiques del 1935 i la base de dades creada en SIG) 
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Continuant amb l’estudi de les noves carreteres derivades de l’anàlisi de les peticions rebudes, 
procedim al seu tractament des de el punt de vista de la seva funcionalitat, és a dir, a partir de 
les variacions que suposaven per als tres nivells de xarxa establerts. En aquest sentit, la divisió 
de les noves vies incloses al pla segons la seva classificació en general, comarcal i local, era del 
1,2%, 8,8% i 90% respectivament en termes quilomètrics; i amb xifres encara més contundents 
per al nombre trams amb el 95% corresponent a la xarxa local. Es per tant clar el fet que les 
modificacions incloses al pla van contribuir generalment a augmentar l’extensió de la xarxa 

Figura 54: Plànol de les modificacions introduïdes al Pla de Camins de 1935 a partir de les al·legacions 
rebudes. (Font: Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel Pla General d’Obres 

Públiques de 1935 ) 
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local, amb la introducció de 340,16 quilòmetres nous, que suposava un increment del 12% de 
la xarxa, i 87 nous trams, representant un augment del 12,5% respecte els que s’havien 
planificat abans de la informació pública. Es tracta doncs de la xarxa més flexible i a la que 
s’admetien més canvis en comparació dels altres dos nivells que van restar pràcticament iguals 
que abans d’introduir les modificacions. D’aquesta manera amb les modificacions sorgides de 
les peticions es corroborava encara més el pes de la xarxa local al pla passant de representar 
68,8% dels quilòmetres totals inclosos abans del període d’al·legacions al 70,6% dels 
quilòmetres finals desprès d’incloure les modificacions.   

Si realitzem una anàlisi més detallada segons la categoria de les noves carreteres, s’obtenen 
els resultats del Quadre 47. 

Categorització de les modificacions finals introduïdes al Pla de Camins de 1935 a partir de les 
al·legacions rebudes 

Categoria Tipus de 
modificació 

Quilòmetres % respecte el 
total previst a 

la categoria  
pel pla 

Número 
de trams 

% respecte el 
total previst a 

la categoria 
pel pla 

Vies Metropolitanes Inclusions 0 0 0 0 
Deduccions 0 0 0 0 
Balanç final: 0 0 0 0 

Generals Inclusions 4,63 0,9 1 2,6 
Deduccions 0 0 0 0 
Balanç final: 4,63 0,9 1 2,6 

Turístiques Inclusions 23,25 7,6 6 12,8 
Deduccions 0 0 0 0 
Balanç final: 23,25 7,6 0 12,8 

Intercomunicacions 
ordinàries 

Inclusions 322,48 18,1 71 25,5 
Deduccions 54,05 3 6 2,2 
Balanç final: 268,43 15,1 65 23,3 

Intercomunicacions 
complementàries 

Inclusions 11,49 3,5 2 4,3 
Deduccions 0 0 0 0 
Balanç final: 11,49 3,5 2 0 

Comunicació pobles 
aïllats de més de 150 

habitants 

Inclusions 7,59 1,7 4 2 
Deduccions 6,9 1,5 4 2 
Balanç final: 0,69 0,2 0 0 

Comunicació pobles 
aïllats de 75 a 150 

habitants 

Inclusions 110,77 17,4 29 13,9 
Deduccions 41,34 6,5 11 5,3 
Balanç final: 69,43 10,9 18 8,6 

 

 

Del Quadre 47 s’extreuen principalment dos aspectes rellevants, per una banda el fet que les 
categories que més surten afavorides per les modificacions derivades de les al·legacions són 
aquelles que ja representaven un major pes dins del pla abans d’aquestes, i són les 
intercomunicacions ordinàries que suposaven el 43,2% dels quilòmetres totals del pla i que a 

Quadre 47: Categorització de les modificacions finals introduïdes al Pla de Camins de 1935 a partir de les 
al·legacions rebudes. (Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades creada en SIG) 
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partir de les instàncies pateixen un augment del 15,1%  (el més gran de totes les categories) i 
els camins per comunicar pobles de 75 a 150 habitants que representaven el 15,4% del pla i 
que incrementen els seus quilòmetres en un 10,9% (el segon més alt). Per altra banda, destaca 
la situació que experimenten les carreteres turístiques, les quals augmenten en un 7,6% dels 
seus quilòmetres inicials al pla i que pateixen el tercer increment més elevat de les categories. 
Aquest fet denota la gran importància que adquireixen les riqueses turístiques del país per al 
pla i la conscienciació ciutadana que existia respecte aquests actius tan valuosos per al territori 
al reclamar en moltes de les peticions la necessitat de comunicar certs indrets del país per 
considerar-los de gran interès turístic i cultural.  En concret, de les noves carreteres turístiques 
incloses destaquen per la seva rellevància, al tractar-se de llocs molt turístics avui dia, la que 
servia al poble d’Empúries i la carretera fins el Monestir de Poblet. 

 

3.  La nova xarxa viària resultant desprès de les al·legacions 
Com a resultat de la introducció de les modificacions derivades de l’anàlisi de les peticions 
rebudes al Pla de Camins de 1935 que va sortir a informació pública, finalment, s’obté un pla 
en què es preveia la construcció d’un total de 4.510,14 quilòmetres dividits en 913 trams, el 
que representava un augment final del 52,3% de la xarxa respecte el seu estat abans del pla. 
Com ja s’ha comentat anteriorment la xarxa local catalana surt més reforçada encara per les 
modificacions introduïdes, al ampliar-la en 3.184,53 quilòmetres (el 70,6% dels quilòmetres 
totals inclosos al pla final desprès de les al·legacions) i per tant aquest nivell de jerarquia 
passava a adquirir el major pes a la xarxa, representant el 68,8% dels quilòmetres totals que 
se’n derivarien de la seva execució (un important augment en comparació amb  el 29,7% que 
suposava abans del pla).  

Si analitzem les dades finals del pla segons la seva distribució per província i classe de via, 
s’obtenen els resultats que es mostren al Quadre 48. 

 

Classificació final de les carreteres del Pla de Camins de 1935 desprès de les al·legacions 
Província Classificació Quilòmetres % respecte 

la província 
Número de 

trams 
% respecte la 

província 
Barcelona General 161,12 12 13 4,7 

Comarcal 157,2 11,7 23 8,3 
Locals 1.020,62 76,3 242 87 
Total: 1.338,94 100 278 100 

Girona General 118,69 13,3 9 4,3 
Comarcal 106,7 12 19 9 

Locals 665,28 74,7 182 86,7 
Total 890,67 100 210 100 

Lleida General 323,65 20,4 18 6,4 
Comarcal 330,51 20,8 36 12,8 

Locals 934,24 58,8 228 80,8 
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Total: 1.588,4 100 282 100 
Tarragona General 30,5 4,4 4 2,8 

Comarcal 97,25 14,1 10 7 
Locals 564,39 81,5 129 90,2 
Total: 692,14 100 143 100 

Catalunya General 633,96 14,1 44 4,8 
Comarcal 691,66 15,3 88 9,6 

Locals 3184,53 70,6 781 85,6 
Total: 4.510.14 100 913 100 

 

 

 

Si comparem els resultats del Quadre 48 amb el seu homòleg abans del pla (Quadre 42) 
s’observa que l’ordre de les província més afavorides pel pla no varia respecte la situació abans 
d’introduir les modificacions de les al·legacions. Lleida segueix posicionant-se com la província 
on es preveu una major construcció de noves vies, concretament 1.588,4 quilòmetres repartits 
en 282 trams que representen el 35,2% dels quilòmetres totals del pla, i per tant augmentat en 
un 0,7% el seu pes al pla abans de les al·legacions.  A prop d’aquesta es troba la província de 
Barcelona amb 1.338,94 quilòmetres i 278 trams, la qual perd un 1% el seu pes a la xarxa total 
del pla respecte el seu valor anterior a les al·legacions. A força distància de les dades anteriors 
es troben les altres dues províncies, amb Girona al capdavant amb 890,67 quilòmetres i 210 
actuacions, que suposa un augment del 0,65% del seu pes . I en última posició se situa 
Tarragona amb 692,14 quilòmetres i només 143 trams previstos desprès de les al·legacions, 
per a la qual suposa una pèrdua d’un 0,25% del seu pes al pla final. 

De l’execució del Pla de Camins de 1935, incloent les modificacions introduïdes per les 
al·legacions, se’n derivaria una xarxa viària que en pesos de la seva distribució provincial no 
varia massa respecte la existent abans i desprès del pla (abans del període d’informació 
pública), essent Barcelona la província de major extensió de xarxa amb un total de 4.037,71 
quilòmetres (el 30,7% del total, valor sensiblement inferior al de abans i desprès del pla que 
resultaven del 31,3% i 31,1% respectivament). En segona posició es troba la província de Lleida 
amb 3.797,86 quilòmetres (el 28,9% que suposa el major augment de totes les províncies 
respecte la situació anterior i posterior al pla en què la xarxa lleidatana representava el 25,6% i 
28,5%). I és en les últimes posicions de dotació provincial en les que si que es produeix una 
variació entre elles, com ja ocorria amb els valors obtinguts desprès del pla, passant Girona a 
posicionar-se com a la tercera província quant extensió de les seves carreteres amb 2.746,42 
quilòmetres (que representaria el 20,9% dels quilòmetres totals, respecte el 21,5% anterior al 
pla i el 20,7% desprès); i per últim es trobaria la província de Tarragona amb una xarxa de 
2.556,11 quilòmetres (el 19,5% del total, que suposaria la pèrdua de 2,1% punts percentuals 
respecte el seu pes relatiu abans del pla que era del 21,6% i del 0,2% respecte el seu pes 
desprès del pla). 

Quadre 48: Resum de les carreteres del Pla final de Camins de 1935 desprès de les modificacions introduïdes 
a partir de les al·legacions rebudes. (Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades creada en SIG) 

NUEL MATO, Laura (2015) 
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De l’anàlisi exposat se’n extreu la conclusió, la qual ja s’ha anat esmentant al capítol anterior,   
que si bé Lleida va ser la província més afavorida de lluny pel Pla de Camins de 1935, les 
modificacions introduïdes per les al·legacions encara van reforçar aquesta situació resultant en 
un increment final del 3,3% del pes de la xarxa lleidatana al país respecte la seva situació abans 
del pla, en detriment de la resta de les províncies que van perdre un 0,6% en el cas de 
Barcelona i Girona, i d’un 2,1% a Tarragona.  

A la Figura 55  es mostra el plànol final de l’estat de la xarxa catalana resultant de la 
planificació del Pla de Camins de 1935 un cop introduïdes les modificacions per les al·legacions 
rebudes i diferenciant els tres nivells de la nova jerarquia viària.  

 

 Figura 55: Plànol de la classificació de les carreteres incloses al Pla de Camins desprès de les al·legacions rebudes. 
(Font: Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel Pla General d’Obres Públiques de 1935 ) 
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Si comparem el plànol de la Figura 55 amb el presentat al capítol del Pla de Camins de 1935 on 
es recollia la situació de la xarxa catalana desprès del pla (Figura 50) no s’observen canvis 
importants; les modificacions introduïdes a partir de les al·legacions principalment serveixen a 
millorar la intercomunicació de la xarxa general i comarcal i a comunicar nuclis de població que 
no havien quedat coberts anteriorment pel pla; amb especial menció al terç nord del país, com 
ja s’ha analitzat al corresponent apartat d’al·legacions.  

Per acabar amb l’anàlisi de la xarxa resultant del Pla de Camins de 1935 un cop introduïdes les 
modificacions obtingudes a partir de les peticions rebudes, voldríem tornar a fer una valoració 
global des de el punt de vista dels canvis que aquestes poguessin haver provocat respecte el 
compliment dels objectius principals del pla: el reequilibri  territorial i la comunicació de pobles 
aïllats.  

Per avaluar el reequilibri territorial de les infraestructures, com ja es va fer per al Pla de Camins 
de 1935 abans de les al·legacions,  s’ha utilitzat com a instrument d’anàlisis els coeficients del 
pla. A la Figura 56  es mostren els nous resultats obtinguts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del càlcul dels nous coeficients de prioritat dels partits amb el quilometratge derivat del Pla de 
Camins de 1935 un cop introduïdes les modificacions de les al·legacions s’observa una lleugera 
disminució, o estancament, de la necessitat d’infraestructures arreu del territori. Amb 
excepció dels partits judicials de Sant Feliu de Llobregat, Mataró i Arenys de Mar, el coeficient 

(1) (2) 

Figura 56: Coeficients de prioritat (1) i d’enrariment (2) dels partits judicials desprès de les modificacions introduïdes al 
Pla de Camins de 1935 a partir de les al·legacions rebudes. (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades 

pel Pla d’Obres Públiques de 1935 i la base de dades creada en SIG) 

NUEL MATO, Laura (2015) 
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dels quals pateix un petit augment degut a que són els únics partits que van disminuir els 
quilòmetres a partir del procés d’al·legacions.  

Aquesta disminució de les necessitats de vies resulta més acusada en els partits del Pirineu i 
Prepirineu occidental en reforçar les seves intercomunicacions ordinàries i la comunicació dels 
pobles aïllats a partir de les al·legacions rebudes. Recordem que es tractava del territori amb 
majors carències viàries abans del Pla de Camins de 1935 i que aquest va aconseguir millorar la 
seva dotació infraestructural abans de les al·legacions, i podem afirmar que encara ho fa més 
desprès del procés d’informació pública. Així doncs concloíem que respecte la recerca del 
reequilibri territorial de la infraestructura viària les modificacions introduïdes de les peticions 
rebudes provoquen una disminució en els desequilibris existents entre les regions que 
conformen el territori, promovent un repartiment de vies més equilibrat i just al país. 

En referència a les comunicacions de pobles aïllats, aquestes també surten reforçades pel 
procés d’al·legacions (especialment en el cas de la comunicació de nuclis aïllats de 75 a 150 
habitants), al representar gairebé el 20% de les modificacions introduïdes al pla i  augmentat 
un 6,5% el seus quilòmetres finals. 

Al Quadre 49 es recullen les dades dels partits judicials en les tres etapes estudiades, abans del 
pla, desprès del pla i desprès de les modificacions per les al·legacions rebudes. 

 Quilòmetres, coeficients de prioritat i d’enrariment dels partits judicials abans i desprès del Pla de Camins 
de 1935 i desprès de les al·legacions rebudes 

 Abans del Pla de Camins  Desprès del Pla de Camins Desprès de les al·legacions 

Partit judicial Q1 (km) 
Coef. 

priorit
at 

Coef. 
enrar
iment 

Q2 (km) Q2-Q1 
(km) 

Coef. 
priori

tat 

Coef. 
enrar
iment 

Q3 (km) Q3-Q1 
(km) 

Coef. 
priori

tat 

Coef. 
enrar
iment 

Arenys de Mar 130,80 13,09 0,35 209,03 78,23 3,21 0,39 207,53 76,73 3,28 0,37 

Balaguer 442,34 1,81 0,68 660,68 218,35 0,54 0,70 689,64 247,31 0,48 0,70 

Barcelona 47,75 92730 0,02 84,75 37,00 1658 0,05 84,75 37,00 1658 0,05 

Berga 259,78 4,58 0,50 473,72 213,94 0,76 0,62 477,02 217,24 0,74 0,61 

Borges 
Blanques 262,03 0,87 0,87 323,16 61,13 0,46 0,74 323,16 61,13 0,46 0,71 

Cervera 382,77 0,88 0,86 468,93 86,16 0,48 0,73 474,49 91,72 0,46 0,71 

Falset 378,04 0,57 1,00 485,19 107,15 0,27 0,88 499,99 121,95 0,25 0,87 

Figueres 402,49 2,41 0,62 543,87 141,38 0,98 0,57 571,77 169,27 0,84 0,58 

Gandesa 252,09 2,15 0,64 355,27 103,18 0,77 0,62 355,27 103,18 0,77 0,60 

Girona 448,07 2,63 0,60 561,98 113,91 1,33 0,52 596,69 148,61 1,11 0,53 

Granollers 292,98 2,79 0,59 394,03 101,05 1,15 0,54 405,56 112,59 1,05 0,54 

Igualada 299,44 2,08 0,65 407,69 108,25 0,82 0,61 418,29 118,85 0,76 0,60 

La Bisbal 
d'Empordà 237,14 4,20 0,51 331,69 94,55 1,54 0,49 340,34 103,19 1,42 0,49 

Lleida 332,65 8,91 0,40 442,65 110,00 3,78 0,37 457,08 124,44 3,43 0,36 

Manresa 370,17 5,90 0,46 541,94 171,77 1,88 0,46 550,44 180,27 1,79 0,45 
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Mataró 101,50 24,69 0,29 152,14 50,64 7,33 0,29 146,61 45,11 8,19 0,27 

Montblanc 286,45 0,70 0,93 400,57 114,12 0,26 0,90 409,32 122,88 0,24 0,88 

Olot 187,94 6,00 0,46 334,56 146,62 1,06 0,56 335,53 147,59 1,06 0,54 

Puigcerdà 245,69 3,79 0,53 405,14 159,45 0,84 0,60 428,62 182,93 0,71 0,61 

Reus 139,15 20,18 0,30 201,60 62,45 6,64 0,30 205,93 66,78 6,23 0,30 

Sabadell 126,71 30,03 0,27 174,51 47,80 11,50 0,25 175,60 48,88 11,28 0,24 

Sant Feliu de 
Llobregat 208,83 25,91 0,28 350,88 142,05 5,46 0,32 347,71 138,88 5,61 0,31 

Santa Coloma 334,28 1,56 0,71 467,23 132,95 0,57 0,69 473,30 139,02 0,55 0,67 

Seu d'Urgell 159,06 3,77 0,53 429,06 270,00 0,19 0,99 439,98 280,92 0,18 0,97 

Solsona 252,00 1,27 0,77 407,85 155,85 0,30 0,85 450,52 198,52 0,22 0,90 

Sort 130,17 3,20 0,56 337,45 207,28 0,18 1,00 342,94 212,77 0,18 0,98 

Tarragona 93,72 21,87 0,30 122,96 29,24 9,68 0,27 122,96 29,24 9,68 0,26 

Terrassa 167,97 11,04 0,37 216,75 48,78 5,14 0,33 219,09 51,12 4,98 0,32 

Tortosa 365,22 9,43 0,39 484,36 119,14 4,04 0,36 484,36 119,14 4,04 0,34 

Tremp 178,87 3,37 0,55 457,22 278,35 0,20 0,97 490,31 311,44 0,16 1,00 

Valls 158,09 2,74 0,59 203,45 45,36 1,29 0,52 206,21 48,12 1,23 0,51 

Vendrell 191,24 1,47 0,73 256,49 65,25 0,61 0,67 272,09 80,85 0,51 0,69 

Vic 367,45 2,90 0,58 530,29 162,84 0,97 0,58 557,78 190,33 0,83 0,58 

Viella 69,64 1,53 0,72 109,90 40,26 0,39 0,78 129,74 60,11 0,24 0,88 

Vilafranca del 
Penedès 220,17 2,16 0,64 291,86 71,69 0,93 0,58 301,71 81,54 0,84 0,58 

Vilanova i la 
Geltrú 105,74 4,42 0,51 141,27 35,53 1,86 0,46 145,76 40,02 1,69 0,46 

Total: 8627,65 - - 12759,86 4132,21 - - 13137,79 4510,14 - - 
 

Quadre 49: Resum per partit judicial dels quilòmetres, els coeficients de prioritat i d’enrariment abans i desprès del 
Pla de Camins de 1935 i desprès de les modificacions introduïdes a partir de les al·legacions rebudes. (Font: 

Elaboració pròpia a partir dels càlculs realitzats i de la base de dades creada en SIG) 

NUEL MATO, Laura (2015) 
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CAPÍTOL 8: L’impacte territorial del Pla de Camins de 1935 
segons una lectura fractal 

 

En aquest capítol es procedirà a analitzar l’evolució territorial dels tres nivells jerarquia de la 
xarxa catalana a partir de l’aplicació de l’índex LPS per a tres etapes diferents: abans del Pla de 
Camins de 1935, desprès de les al·legacions del pla i amb les dades de l’any 20109  

Per altra banda, ens servirem de l’índex fractal per analitzar l’evolució dels tres nivells de xarxa 
des de la perspectiva de la tendència seguida quant a la seva distribució en funció de la 
superfície i la població a la que serveixen. El període temporal d’estudi establert en aquest cas  
serà des de principis del segle XX (l’any 190710 per al cas de la xarxa general i el 1935 per a la 
comarcal i local) fins al 2010, amb dues etapes intermitges en les que analitzarem les xarxes 
existents l’any 1935 abans del Pla de Camins de 1935 i les que haguessin derivat de l’execució 
del Pla de Camins de 1935 desprès de les modificacions derivades de les al·legacions rebudes.  

Per a poder estudiar l’estat de la xarxa viària catalana l’any 2010, el primer pas realitzat ha 
sigut la descàrrega de les dades necessàries del portal digital de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya per a aquest any. Degut al fet que aquestes dades es proporcionaven per 
comarques, en segon moment s’ha procedit a transformar-les per als partits judicials tot 
utilitzant la taula de conversió elaborada per la present tesina i que ja s’ha mostrat en capítols 
anteriors.  

Respecte les dades necessàries per a calcular l’índex LPS, l’índex Fractal i el coeficient 
d’enrariment al 2010, la seva obtenció ha resultat directe per tractar-se de dades bàsiques 
d’un territori. Per a la població, la superfície i la longitud dels tres nivells de xarxa, s’ha entès 
una correlació directe entre la terminologia “general” definida al pla i la “bàsica” establerta 
també per Victoriano Muñoz Oms al “Plan General de Obras Públicas de 1941”. Quant a la 
variable del coeficient d’enrariment anomenada “contribucions dels partits (C)” i que es definia 
com la suma de les riqueses rústega, pecuària, urbana i industrial del partit judicial en qüestió; 
s’ha considerat que la dada macroeconòmica actual que més s’ajustava a tal concepte, era el 
PIB de la regió. 

Al Quadre 50 es mostra la descomposició en quilòmetres de la xarxa de carreteres de 
Catalunya l’any 2010 i la que estava planificada pel pla desprès de les modificacions 
introduïdes per les al·legacions rebudes.  

 

9 El 2010 és l’any per al qual s’han trobat les dades més recents. 
10 Es decideix marcar la data d’inici de l’anàlisi al 1907 per tractar-se del primer moment del segle XX en 
què em trobat informació referent al quilometratge de carreteres construït a les quatre províncies 
catalanes.  Les dades s’han obtingut de la publicació de l’any 1999 “La formació de les xarxes de 
transports a Catalunya (1761-1935)” de Jaume Font i Garolera. 

158 
 

ETSCCPB - UPC 
 

 

                                                           



 

El Pla General d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 1935. 
Anàlisi metodològica de la seva planificació viària 

  
 

Xarxa de carreteres de Catalunya l’any 2010 i desprès de les al·legacions al pla 
Classificació Any 2010 (quilòmetres 

construïts) 
Desprès del pla (quilòmetres 

previstos) 
Xarxa bàsica/general 4.498,99 3.137,84 

Xarxa comarcal 2.896,62 4.286,43 
Xarxa local 4.437,27 5.713,53 

Total: 11.832,88 13.137,8 
 

 

Vegis com la xarxa existent l’any 2010 distava força lluny de la que n’hagués resultat de 
l’execució del Pla de Camins de 1935. Es tracta d’una xarxa bastant menys extensa que la 
planificada al 1935, amb més de 1.300 quilòmetres menys dels inclosos al pla, i en la qual les 
carreteres generals i la local representen el gran gruix (amb un pes del 38 i 37,5% dels 
quilòmetres totals), relegant la xarxa comarcal a un tercer lloc (amb només el 25,5% del total).  
Aquesta distribució contrasta amb la del Pla de Camins de 1935, on els tres nivells adquirien un 
pes esglaonat dins del sistema viari, amb una dens teixit local (que representava el 43,5% del 
total), seguit d’una important xarxa comarcal (amb el 32,6%) planificada per servir 
fonamentalment a les funcions d’intercomunicacions i de complementarietat a la xarxa 
general, la qual representava el 23,9% dels quilòmetres i cobria el territori amb una estructura 
mallada que unia els mercats o “centres vius” del país i permetia llargues comunicacions en 
diferents direccions del territori.  

Quadre 50: Resum dels tres nivells de jerarquia que conformaven la xarxa viària catalana l’any 2010 i 
la xarxa planificada pel pla desprès de les al·legacions. (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades 

descarregades de l’Idescat) 

NUEL MATO, Laura (2015) 
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En aquest capítol només s’han inclòs els gràfics i les taules més rellevants. Tots els resultats 
obtinguts es poden consultar a l’Annex 2: “Els resultats obtinguts”. 

 

Figura 57: Xarxa viària catalana l’any 2010 (Font: Elaboració pròpia a partir de les capes descarregades 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya) 
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1. Índex LPS 
Com ja s’ha comentat al capítol 2, l’índex LPS es un índex desenvolupat per Manel Larrosa que 
permet mesurar la dotació infraestructural territorial de manera senzilla a partir de tres 
variables; la longitud de la xarxa, la població i la superfície de la regió a estudiar.  

Recordem la fórmula de l’índex LPS: 

í𝑖𝑖𝑑𝑑𝑂𝑂𝑛𝑛 𝐿𝐿𝑃𝑃𝑆𝑆 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝑘𝑘𝑘𝑘)
(𝑘𝑘𝐿𝐿𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠 𝑢𝑢′ℎ𝑥𝑥𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑥𝑥𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠)∗�𝑆𝑆𝑢𝑢𝑆𝑆𝑆𝑆𝑥𝑥𝑆𝑆í𝑐𝑐𝐿𝐿𝑆𝑆 (𝑘𝑘𝑘𝑘2)

 (21) 

 

1.1. Xarxa general 
Els resultats obtinguts per a l’índex LPS de les carreteres generals dels partits judicials es 
mostren en els gràfics de la Figura 58 i de la Figura 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) 

Figura 58: Índex LPS de les carretes generals dels partits judicials l’any 1935 abans del Pla de Camins de 1935 (1) i desprès 
de les modificacions introduïdes al pla a partir de les al·legacions rebudes (2). (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades 

proporcionades pel Pla d’Obres Públiques de 1935 i la base de dades creada en SIG) 
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En analitzar la distribució de l’índex LPS abans del Pla de Camins de 1935 es poden distingir 
tres zones diferenciades amb graus de dotació diferents.  

La primera d’elles és la franja litoral i prelitoral del territori on es presenten els valors més 
petits de l’índex i per tant on existeix una dotació més pobre quant a xarxa general, amb 
excepció dels partits nord de la província de Tarragona que presenten valors molt superiors als 
existents en aquesta franja del país. Dins d’aquesta primera zona es poden diferenciar tres 
sabregi’ns on la baixa dotació resulta de realitats ben diferents.  

Per una banda es troba la regió formada pel partit judicial de Barcelona i els seus perifèrics 
(Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Sabadell, Granollers, Mataró, Vilafranca del Penedès i 
Manresa). Es tracta de la regió on es concentra una gran proporció de la població i de la 
riquesa del país, com ja s’ha mostrat anteriorment a la Figura 45. Alhora, si s’analitza la 
distribució de la xarxa general ja construïda al 1935 (abans del Pla de Camins), s’observa com 
aquesta presenta una bona densitat en aquesta zona i connecta totes les capitals dels partits 
judicials esmentats amb Barcelona de forma radial. En aquest cas, la necessitat teòrica de 
carreteres generals (segons el resultats de l’índex LPS) se’n deriva de la gran diferència quant a 
les dades de càlcul que presenta la regió respecte la resta de territoris.  Per aquest motiu, més 
enllà dels resultats numèrics no cal oblidar el caràcter propi de cada regió per a poder 
interpretar la distorsió en els valors obtinguts. Respecte aquesta zona ja al 1935 podem parlar 
d’un regió metropolitana que orbita entorn el seu pol central, Barcelona. És per això que en 
ella es crea un subsistema de mobilitat entre els partits judicials que la integren (molt 
especialment d’atracció cap a Barcelona) i dins dels mateixos. Per tant, la majoria dels 

(1) (2) 

Figura 59: Índex LPS de les carreteres generals dels partits judicials l’any 2010 amb el quilometratge actual (1) i amb el 
quilometratge que hagués derivat de l’execució del Pla de Camins de 1935 (2). (Font: Elaboració pròpia a partir de les 

dades proporcionades pel Pla d’Obres Públiques de 1935 i la base de dades creada en SIG) 
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desplaçament que es produeixen en aquesta regió són desplaçaments interns que en molts 
casos discorren per la trama urbana o desplaçaments absorbits en part per altres modes de 
transport alternatius al viari  (com són els ferrocarrils o el tramvia a la ciutat de Barcelona). 
Aquest factors no es tenen en compte alhora de calcular la dotació infraestructural amb l’índex 
LPS i aquest entenem que és el motiu de la dispersió dels resultats. Finalment podem 
concloure que aquesta regió si presentava una bona dotació quant a carreteres generals i que 
aquestes abans del Pla de Camins de 1935 ja acomplien la funcionalitat establerta en aquest 
nivell de xarxa per Victoriano Muñoz Oms, la de connectar els centres vius del país (o els 
mercats del territori) de forma directa i continua.  

Per altra banda, es troba la regió formada pels partits judicials de Girona, Santa Coloma de 
Farnés i la Bisbal de l’Empordà. Es tracta d’una zona amb una alta concentració de riquesa  i de 
població al 1935 (especialment Girona). En aquest cas, la baixa dotació de carreteres generals 
se’n deriva del fet que es tracta d’una zona molt activa del territori en la qual existeix una 
demanda de vies que no queda coberta per la xarxa general existent abans del Pla de Camins 
de 1935. Si s’analitza el plànol de la xarxa general construïda al 1935 s’observa com aquesta 
presenta una baixa densitat en aquesta regió, amb únicament 1 tram per als partits de Santa 
Coloma de Farnés (que no connecta la seva capital) i de la Bisbal de l’Empordà. En referència al 
partit de Girona, podem parlar d’una situació semblant al de Barcelona, però a molt menor 
escala. I és que en aquest cas Girona també es tracta d’una regió molt pròspera on es 
concentra una gran número d’habitants i d’activitats econòmiques. Per aquest motiu, entenem 
que gran part dels desplaçaments que es produeixen en aquest partit es faran dins del mateix i 
en molts casos discorreran pels carrers de les poblacions. Però per altra banda si és cert que la 
xarxa general en aquesta regió presenta carències respecte la seva funcionalitat (mancarien les 
connexions de Girona amb la capital de Santa Coloma de Farnés i d’Olot) i per tant entenem 
que si es tracta d’una regió amb una baixa dotació de vies generals.  

Finalment, es troba la regió formada pels partits judicials de Tortosa, Falset i les Borges 
Blanques. Amb excepció de Tortosa que constitueix un dels partits més rics i poblats del 
territori, els altres dos composen una zona força pobre i poc poblada. A més, la densitat de la 
xarxa general en aquesta regió és molt baixa, amb uns pocs trams, i presenta forces 
mancances, com són les connexions entre la capital de Falset i la resta de capitals dels partits 
adjacents (les Borges Blanques, Montblanc i Tortosa). Aquestes connexions completarien la 
reticular general en aquesta zona, millorant la seva connectivitat i estimulant l’economia de la 
regió, i el possible creixement demogràfic associat, al permetre la mobilitat entre aquestes 
ciutats i reduint, en certa mesura, la dependència amb les ciutats de Lleida i Tarragona que els 
genera la xarxa general construïda.  

La segona zona diferenciada quant a grau de dotació, on es situen els valors intermitjos de 
l’índex LPS, està integrada pels partits interiors de Tarragona, els del sud de Lleida i el nord de 
Girona. Es tracta d’una zona amb valors de riquesa i de població també intermitjos, on la xarxa 
general presenta una distribució mallada de cel·les triangulars i que cobreix el territori amb 
gran densitat i una bona funcionalitat dels seus trams tot connectant  les poblacions 
importants de la regió.  
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I finalment la zona que presenta els valors més alts de l’índex, i per tant el major grau de 
dotació, està formada per dues àrees diferents. Per una banda es troben els partits del Pirineu 
i Prepirineu entre els que destaquen Viella (com el partit millor equipat del país quant a 
carreteres generals segons els resultats de l’índex LPS), Solsona, Sort i la Seu d’Urgell. Es tracta 
de la regió menys poblada i més pobre de la Catalunya de 1935, però en la que existia una 
bona densitat de la xarxa general abans del Pla de Camins de 1935 gràcies al impuls que van 
suposar els Plans Estatals de Carreteres de finals del segle XIX i principis del segle XX en 
aquesta regió. Tot i així s’observen mancances important en la xarxa com són els eixos 
transversals del Pirineu lleidatà.   

I per altra banda, la segona zona millor equipada del país es troba en la regió formada pels 
partits centrals de la depressió central i el nord de Tarragona, entre els que destaca 
especialment Valls per presentar una dotació molt alta. Es tracta d’una àrea força heterogènia 
quant a població i riquesa, però amb una bona extensió de la xarxa general. Destaca la bona 
connectivitat de la xarxa a la província de Tarragona, per la qual queden comunicades les 
capitals dels partits judicials d’aquesta zona.  

Degut al fet que aquesta xarxa ja es trobava construïda en gran part abans del pla, i que per 
tant aquest únicament va incloure actuacions localitzades en 29 trams, els dos gràfics de la 
Figura 58 presenten distribucions semblants de les necessitats quant a carreteres generals dels 
partits judicials amb les tres franges descrites anteriorment ben diferenciades. D’aquesta 
manera, els partits més dotats i els menys dotats esmentats en l’anàlisi de la situació anterior 
al pla, es mantenen en la mateixa posició desprès del Pla de Camins de 1935, i les variacions 
més significatives és produeixen en la franja intermitja, Santa Coloma de Farnés (que guanya 
10 posicions), Olot (amb 5) i Sant Feliu de Llobregat (amb 3) els partits que resulten més 
afavorits pel pla i Cervera (que perd 4 posicions), Vilafranca del Penedès, Tortosa, Lleida, la 
Bisbal de l’Empordà i Granollers (que retrocedeixen 3 llocs) els que menys.  

Si és cert que en el segon gràfic de la Figura 58  s’observa un augment generalitzat de l’índex 
arreu del país i una major polarització dels valors concentrant-se encara més en les tres zones 
descrites anteriorment, però sense alterar massa l’ordre dotacional dels partits existent abans 
del pla. D’aquesta manera, la zona del Pirineu i Prepirineu es reafirma pel Pla de Camins de 
1935 com la millor dotada quant a carreteres generals (amb Viella al capdavant); seguida de 
l’àrea formada pels partits del nord de Tarragona i el centre de la depressió central (amb Valls 
en primera posició). En l’altre extrem es troben els partits del litoral i prelitoral català on 
segueixen situant-se els valors més petits, amb excepció d’Arenys de Mar, Santa Coloma de 
Farnés i el nord del la costa de Tarragona que presenten valors superiors als estàndards 
trobats en aquesta franja.  

A la Figura 59 es mostra la distribució dels valors de l’índex LPS als partits judicials l’any 2010 
(amb les dades de la xarxa finalment construïda) i la distribució que n’hagués derivat l’any 
2010 si s’hagués executat la xarxa general planificada al Pla de Camins de 1935. Si comparem 
ambdós gràfics amb el del valors de l’índex desprès del pla s’observen importants diferències. 
En un primer moment el que més crida l’atenció és com els valors entre les diferents regions 
del territori es segreguen fins el punt que la franja de valors intermitjos abans comentada 
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gairebé deixa d’existir. Es passa doncs a tenir una regió clarament definida on es concentren 
els valors més petits i en l’altre extrem una regió amb valors molt elevats. Aquest fet es degut 
a la gran transformació, tan demogràfica com econòmica, que ha experimentat el país des de 
l’any 1935 fins al 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si comparem els gràfics de la Figura 60 amb els mateixos mostrat per l’any 1935 (Figura 45) es 
pot observar la gran evolució que han patit les províncies de Barcelona i Girona (que passen a 
concentrar gran part de la riquesa i població del territori) en detriment de la zona del Pirineu i 
Prepirineu lleidatà i la zona formada pels partits de Gandesa, Cervera i les Borges Blanques que 
veuen com el creixement de la seva població es frena degut al fort l’èxode rural que van 
experimentar, i que els va portar a un conseqüent empobriment posterior.  

Si bé gràficament, degut a la gran diferència de valors existents al territori, resulta difícil 
analitzar la dotació de les regions (ja que em mantingut els mateixos intervals que per l’any 
1935). Si ho fem de forma numèrica trobem que les regions que presenten una menor dotació 
quant a carreteres generals l’any 2010 són les mateixes que les comentades per l’any 1935 
(tant abans com desprès del Pla de Camins de 1935) amb algunes modificacions. És a dir, la 
regió metropolitana de Barcelona (especialment els partits de Barcelona, Sant Feliu de 
Llobregat i Terrassa); la regió formada pels partits de Girona i Santa Coloma de Farnés; el partit 
de Tortosa i finalment el partit de Lleida.    

Com ocorria l’any 1935, creiem que la distorsió en els valors obtingut cal dotar-la de sentit en 
funció de les característiques de les regions esmentades. D’aquesta manera entenem que tant 

(1) (2) 

Figura 60: Població (1) i riquesa (en milions d’€) (2) dels partits judicials al 2010. (Font: Elaboració pròpia a partir 
de les descarregades de l’Idescat i la base de dades creada en SIG) 
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la regió metropolitana de Barcelona com el partit de Lleida tenen una bona dotació de 
carreteres generals, tal i com pot observar-se a la Figura 57. La xarxa general construïda en 
aquestes regions presenta una bona densitat i funcionalitat; encara més de la que s’obtindria 
amb la xarxa general que n’hagués  derivat de l’execució del Pla de Camins de 1935.  

Respecte la zona formada pel partit de Santa Coloma de Farnés i Girona, la xarxa general 
també resulta més completa que la projectada al 1935 i aquesta resol algunes de les carències 
que s’havien comentat en ella, com la manca de connexions de la capital del partit de Santa 
Coloma de Farnés amb la resta de poblacions importants de la regió.  

En referència al partit de Tortosa, en aquest cas també existeix una densificació de la xarxa 
general construïda al partit judicial respecte la que es va planificar al 1935 amb el 
desdoblament d’algunes vies (la construcció de l’AP-7 paral·lela a la N-340), però no s’aprecia 
una millor en la connectivitat de la regió que segueix presentant les mateixes mancances que 
l’any 1935.  

Si analitzem les zones que resulten millor equipades per la xarxa general construïda al 2010, 
trobem que aquestes tornen a situar-se als partits del Pirineu i Prepirineu (especialment Sort 
(que se situa com el millor dotat al 2010). Degut a la gran pèrdua de població (i també de 
riquesa) que ha patit aquesta regió des de 1935 fins a 2010, s’obté un valor de l’índex superior, 
però si comparem la xarxa general projectada al pla amb la que finalment es va arribar a 
construir en aquesta zona s’observa com aquesta última resta molt lluny de la de 1935. 
Únicament existeixen eixos verticals d’accés al Pirineu lleidatà, però els eixos transversals que 
pretenien cosir aquestes comunicacions verticals no s’han arribat a construir, restant 
connectivitat a la regió i funcionalitat a la xarxa.   

La gran diferència entre la situació de l’any 1935 desprès del Pla de Camins respecte l’existent 
al 2010 es troba en l’alta dotació que adquireixen els partits de Gandesa, les Borges Blanques 
(recordem que al 1935 resultava un dels menys equipats) i Montblanc. En aquest cas, el 
resultat es deu a dos factors. Per una banda el fet que la xarxa general construïda en aquesta 
regió es densificada notablement amb nombrosos trams nous que no estaven contemplats al 
Pla de Camins de 1935. I per altra, com ja s’ha comentat anteriorment, es tracta d’una zona 
que ha perdut molt, demogràficament i econòmicament, en comparació a la seva situació al 
1935 (sempre estudiant-la de forma relativa a la resta de territoris).  

En referència a les dues regions “millor dotades” quant a la xarxa general, podem concloure 
que alhora es tracta de les regions més pobres i menys poblades del territori. Aquest fet ens 
porta a plantejar-nos l’eficàcia de la xarxa general construïda a Catalunya. Si bé en general  les 
infraestructures afavoreixen l’activació de l’economia de les regions a les que serveixen, això 
no es sempre cert. Tal i com comenta Àlvar Garola a “Infraestructura viària i sistema territorial. 
Identitat,  natura, economia i  participació”, perquè les infraestructures afavoreixin la dinàmica 
econòmica territorial d’una regió, aquestes han de ser adequades a la base productiva local i la 
base residencial present i futura. Cal que existeixi coordinació entre la planificació 
d’infraestructures i el model productiu de la zona per tal d’aconseguir un efecte positiu en ella.  
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Respecte els resultats obtinguts amb l’índex LPS, sembla força clar l’efecte nul que ha tingut la 
construcció d’aquestes infraestructures en aquestes regions, les quals no han aconseguit 
reforçar la seva economia local  al no existir un teixit urbà i una base productiva sòlida prèvia. 

Finalment per acabar amb l’anàlisi de l’evolució de la xarxa general a Catalunya, voldríem 
comentar que el seu estudi també es va realitzar amb l’aplicació dels coeficients elaborats al 
Pla de Camins de 1935. Aquests resultats no s’han mostrat en la present tesina perquè eren 
molt similars als obtinguts amb l’índex LPS (vegis l’anàlisi de sensibilitat presentat a la Figura 
61) i enteníem que visualment resultaven més explicatius els gràfics elaborats amb els 
resultats de l’índex LPS (presentaven menys dispersió de valors i ens permetien utilitzar els 
mateixos intervals per l’any 1935 i 2010).  

 L’alta concordança entre els resultats proporcionats per ambdós indicadors queda palesa en 
els gràfics resultants de la realització d’un anàlisis de sensibilitat per als parells de valors de 
cada partit judicial.   
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En les regressions lineals de la Figura 61 s’observa una relació entre els resultats que s’obtenen 
de l’aplicació dels dos indicadors força alta, amb una desviació mitja cada cop més petita 
(valors de R2 més grans) fins a tenir un valor de R2=0,9354 amb les dades de 2010. Notis com 
les desviacions més elevades es produeixen en els partits que presenten els valors més alts 
dels indicadors i aquest fet provocarà que existeixin variacions més importats en l’ordre relatiu 
dels partits millor dotats en ambdós casos. 

 

 

1.2. Xarxa comarcal 
Els resultats obtinguts per a l’índex LPS de les carreteres comarcals dels partits judicials es 
mostren en els gràfics de la Figura 62 i Figura 63. 

 

 

 

 

 

Figura 61: Relació entre els valors de l’Índex LPS i el coeficient d’enrariment de les carreteres generals 
dels partits judicials abans del Pla de Camins de 193 (1), desprès de les modificacions introduïdes al pla a 

partir de les al·legacions rebudes (2) i l’any 2010 (3). (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades 
proporcionades pel Pla d’Obres Públiques de 1935 i la base de dades creada en SIG) 
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(1) (2) 

Figura 62: Índex LPS de les carreteres comarcals dels partits judicials l’any 1935 abans del Pla de Camins de 1935 (1) i 
desprès de les modificacions introduïdes al pla a partir de les al·legacions rebudes (2). (Font: Elaboració pròpia a partir de les 

dades proporcionades pel Pla d’Obres Públiques de 1935 i la base de dades creada en SIG) 

 

(1) (2) 

Figura 63: Índex LPS de les carreteres comarcals dels partits judicials l’any 2010 amb el quilometratge actual (1) i amb el 
quilometratge que hagués derivat de l’execució del Pla de Camins de 1935 (2). (Font: Elaboració pròpia a partir de les 

dades proporcionades pel Pla d’Obres Públiques de 1935 i la base de dades creada en SIG) 
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Si s’analitza el gràfic de la Figura 62 de la distribució de l’índex LPS abans del Pla de Camins de 
1935 s’observa una situació més heterogènia de les infraestructures a totes quatre províncies 
que l’existent per al cas de la xarxa general. D’aquesta manera dins de cadascuna de les 
províncies trobem partits amb graus de dotació molt diferents.  

Respecte les zones del país que presenten una dotació comarcal més baixa, aquestes es poden 
diferenciar en tres tipus en funció de les raons que provoquen els resultats obtinguts per 
l’índex LPS.  

En un primer grup trobem la zona integrada pels partits judicials de Barcelona, Sant Feliu de 
Llobregat i Arenys de Mar; i la zona formada pels partit de Tarragona i el de Reus. Ambdues 
zones presenten característiques similars, es tracta de regions amb una alta densitat de 
població (molt especialment la de Barcelona) i una gran concentració de riquesa. En aquest cas 
podem parlar de regions metropolitanes en què es crea una elevada mobilitat interna que 
discorre en gran mesura per la trama de carrers urbans. Per altre banda, la comunicació entre 
les poblacions importants de les zones (les capitals de partit i els mercats) ja quedava coberta 
per la xarxa general i per tant la necessitat de vies comarcals (segons estipulava Victoriano 
Muñoz Oms a la memòria del Pla de Camins de 1935 “vies destinades a servir les 
comunicacions intercomarcals no cobertes per la xarxa general”) no resulta tan urgent com la 
que se’n desprèn dels resultats obtinguts.  

En el segon grup trobem els partits judicials de Lleida, Tortosa, Figueres i Manresa. Es tracta de 
partits que presentaven també una elevada concentració de població i riquesa al 1935, però en 
aquest cas, al no tractar-se de regions amb una trama urbana tan compacta, l’existència de 
carreteres comarcals que comuniquessin els punts neuràlgics dels partits resultava més 
necessària  que per les zones estudiades abans on els desplaçaments en gran mesura es 
produïen dins d’aquesta trama més continua de vies urbanes.  

Per últim, el tercer grup l’integren els partits del Pirineu i Prepirineu, en concret Tremp, la Seu 
d’Urgell, Puigcerdà i Berga. Es tracta de les zones més pobres i menys poblades del territori 
català, i alhora en les que existia l’any 1935 una xarxa comarcal més precària, amb uns pocs 
trams que servien per comunicar algunes poblacions amb els eixos generals construïts fins el 
moment. Es tracta sens dubte de la zona amb una major necessitat de vies comarcals dels país. 

Tal i com si ocorria amb les carreteres generals, en aquest cas no podem distingir àmplies 
zones que concentrin graus infraestructurals similars, excepte per la zona del Pirineu i 
Prepirineu on, en general (amb excepció dels partits de Vielha i Sort), els valors de l’índex són 
baixos degut a les grans carències que presentava la xarxa comarcal en aquesta zona amb molt 
pocs trams comarcals construïts abans del pla.  

En l’altre extrem, quant a dotació d’infraestructures comarcals, trobem la zona formada pels 
partits perifèrics a la regió de Tarragona i Valls, entre els quals destaquen el de les Borges 
Blanques (com el millor equipat del país) i el de Montblanc. Es tracta d’una regió que 
presentava uns valors intermitjos quant a població i riquesa, i on ja existia una bona extensió i 
funcionalitat de la xarxa comarcal l’any 1935. Tot i que en termes de densitat de la xarxa 
comarcal, la zona que sobresortia en aquest sentit era la que integraven els partits de Terrassa, 
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Sabadell i Granollers. Recordem que la província que presentava un major desenvolupament 
de les seves vies provincials (planificades pels Plans Provincials de 1878) era la de Barcelona, i 
posteriorment moltes d’aquestes van passar a classificar-se com a comarcals pel Pla de Camins 
de 1935, com ja s’ha estudiat en capítols anteriors.  

Entre els partits millor dotats per vies comarcals també destacava el de Santa Coloma de 
Farnés (que se situava com el tercer més equipat). Malgrat que en aquest partit la xarxa 
general presentava importants carències, aquest no era el cas de la comarcal, la qual cobria 
pràcticament tot el partit i servia a un gran número de poblacions i a importants 
comunicacions intercomarcals com és el cas de la via comarcal que unia la ciutat de Santa 
Coloma de Farnés amb la de Vic. 

Si bé en termes quilomètrics les noves construccions incloses al Pla de Camins de 1935 
(desprès de les modificacions introduïdes a partir de les al·legacions rebudes) per a 
desenvolupar les xarxes generals i comarcals (amb 633,96 i 691,66 quilòmetres nous 
respectivament) presentaven xifres molt semblants, no era així en referència al nombre 
d’actuacions en què es dividien aquests quilòmetres, essent pràcticament el doble per a la 
comarcal (amb un total de 88 actuacions respecte les 44 de la general).  Aquest desplegament 
més extensiu de les actuacions al territori es veu clarament reflectit en l’augment generalitzat 
que pateixen els valors de l’índex LPS i que es mostra al segon gràfic de la Figura 62.  

La millora de les infraestructures comarcals derivada del Pla de Camins de 1935 va provocar un 
repartiment més equilibrat de la xarxa entre les diferents regions catalanes, reduint els 
desequilibris existents fins el moment. En concret, el pla va afectar molt notablement la 
província de Lleida on es van produir els majors avenços en dotació viària, com és el cas de  
Sort (que guanya 17 posicions), Tremp (amb 10), Solsona (amb 5) i la Seu d’Urgell i Viella (amb 
4 llocs i passa a posicionar-se com el partit millor equipat del país).   

Podem concloure que el pla va donar resposta a les necessitats existents a la zona del Pirineu i 
Prepirineu lleidatà quant a carreteres comarcals, però no ho va fer en el cas dels partits 
judicials de Puigcerdà i Tortosa, els quals no van veure gairebé modificada la seva xarxa.  En 
referència al partit de Lleida, el pla si que va suposar una millora en la seva dotació comarcal 
amb una important via transversal que comunicava la ciutat de Lleida amb la comunitat 
autònoma d’Aragó i també una via circular que cosia les ciutats perifèriques a Lleida i les 
carreteres comarcals radials ja construïdes.  

La situació que presenta la xarxa comarcal al 2010 (vegis el primer gràfic de la Figura 63) és 
radicalment diferent a la que n’hagués derivat de l’execució del pla al 1935. 

Com ja s’ha comentat en l’anàlisi de la xarxa general l’any 2010, la gran diferència entre els 
valors dels partits judicials entre ambdues dates (1935 i 2010) provoca que s’obtinguin 
resultats de l’índex molt diferents i per tant la visualització de les dades es torna complicada al 
mantenir els mateixos intervals de valors en els 4 gràfics. A més, en aquest cas, cal afegir el fet 
que la xarxa comarcal finalment construïda resta molt lluny de la xarxa plantejada per 
Victoriano Muñoz Oms (amb gairebé 1400 quilòmetres menys). Es tracta, doncs,  d’una xarxa 
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comarcal amb molt menys pes al territori i molta menys extensió que la que n’hagués derivat 
de l’execució del pla.  

La disminució del quilometratge comarcal resulta en una reducció del valor de l’índex en 
gairebé tots els partits, menys per als de Solsona (el millor equipat segons el resultats de 
l’índex), Sort, Montblanc, Tremp i Gandesa que es posicionen com els més dotats i presenten 
valors superiors als que tenien al 1935 desprès del pla. Això es deu en gran part, com ja hem 
vist, a que es tracta de regions amb una concentració de població i riquesa molt menor que la 
de les regions litorals i prelitorals. Però si analitzem la xarxa comarcal construïda en aquestes 
regions s’observa com per al cas dels partits del Pirineu i Prepirineu aquesta en realitat 
presenta una situació molt precària amb únicament unes poques vies entres les que destaquen 
l’eix transversal de Tremp a Berga. És per tant una zona en la que si existiria una gran 
necessitat de vies comarcals, tot i que les dades de càlcul de l’índex ens portin a uns resultats 
numèriques que ens diuen el contrari.  

Respecte la zona formada per Gandesa, Cervera, Montblanc i Valls, en aquest cas si és cert que 
la xarxa comarcal té una major extensió i per tant podríem acceptar que es tracta d’una zona 
amb una bona dotació comarcal (en comparació amb la resta del territori) tot i les mancances 
que hi existeixen.  

Per altre banda entenem que per acabar de realitzar una anàlisi acurada de la xarxa comarcal 
del 2010 seria necessària la introducció d’algunes dades determinants per tal de reflexar de 
forma fidel la realitat existent en la franja litoral i prelitoral del país. I és que molts dels 
desplaçament que absorbiria la xarxa comarcal en aquesta regió, degut al creixement de les 
poblacions i la unificació de les seves trames urbanes en els límits municipals,  discorren pels 
carrers de les poblacions i per tant aquest factor no s’està tenint en compte en el càlcul. Al 
igual que la descàrrega de demanda de vies gràcies a que part d’aquesta queda servia per 
altres modes de transport.  

Tot i la mancança de dades per aprofundir en l’anàlisi, el que si podem fer és una comparativa 
entre la xarxa comarcal existent al 2010 i la que n’hagués derivat de l’execució de la que estava 
planificada al Pla de Camins de 1935. En aquest sentit, entenem que la xarxa comarcal del pla 
resultava d’una millor planificació territorial i aquesta el servia des de una funcionalitat més 
clara (completar la xarxa general cobrint les comunicacions intercomarcals que no cobria i 
donar sortida a les riqueses del país, com era el cas de les carreteres turístiques incloses al pla) 
i amb una extensió molt més gran. Per tant, la xarxa comarcal del pla no només hagués 
millorat l’equipament infraestructural dels partits judicials, si no que hagués dotat les vies 
comarcals amb una utilitat molt marcada i una millor interrelació amb el territori per on 
passen. D’aquesta manera resultaria més senzill localitzar les mancances funcionals de la xarxa 
en les diferents regions del país per tal de guiar les noves inversions en la seva millora, 
resultant sense dubte en infraestructures eficaces i amb una raó objectiva de ser.  

Tal i com ja ocorria amb la xarxa general, els resultats obtinguts utilitzant el coeficient 
d’enrariment del pla i els que s’obtenen amb l’índex LPS guarden una gran similitud, la qual 
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queda demostrada amb els resultats  de l’anàlisi de sensibilitat per als parells de valors de cada 
partit judicial que es mostra a la Figura 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Relació entre els valors de l’Índex LPS i el coeficient d’enrariment de les carreteres comarcals 
dels partits judicials abans del Pla de Camins de 193 (1), desprès de les modificacions introduïdes al pla a 

partir de les al·legacions rebudes (2)  i l’any 2010 (3). (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades 
proporcionades pel Pla d’Obres Públiques de 1935 i la base de dades creada en SIG) 
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La concordança que s’observa entre ambdós indicadors resulta força elevada, tot i que en les 
situacions de la xarxa abans i desprès del Pla de Camins de 1935 la desviació dels valors és una 
mica més alta que la existent en aquestes etapes a la xarxa general que presentava valors de 
R2 de 0,8474 i 0,8663 respectivament. Referent als resultats obtinguts amb les dades de l’any 
2010, la relació entre els  valors dels partits judicials per als dos indicadors és molt elevada, 
presentant-se un altre cop les màximes desviacions en els valors més alts.  

 

 

1.3. Xarxa local 
Els resultats obtinguts per a l’índex LPS de les carreteres locals dels partits judicials es mostren 
en els  gràfics de la Figura 65 i la Figura 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) 

Figura 65: Índex LPS de les carreteres locals dels partits judicials l’any 1935 abans del Pla de Camins de 1935 (1) i desprès de 
les modificacions introduïdes al pla a partir de les al·legacions rebudes (2). (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades 

proporcionades pel Pla d’Obres Públiques de 1935 i la base de dades creada en SIG) 
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Si es compara la situació de les carreteres locals amb la que existia per a les xarxa comarcal i 
general abans del Pla de Camins de 1935, el que més crida l’atenció és l’estat tant poc 
desenvolupat en que es trobava la xarxa local catalana l’any 1935. Aquesta situació deriva en 
una gran necessitat d’aquest tipus de vies gairebé arreu del país, amb excepció de la zona 
formada per Falset (que es posicionava com el partit millor equipat), el Vendrell, Montblanc, 
Cervera, Vilafranca del Penedès, les Borges Blanques i Valls; juntament amb el partit de 
Figueres que també tenia una bona dotació local.  

Respecte la franja litoral i prelitoral del país, com s’ha argumentat durant tot aquest capítol, 
tot i la bona densitat que presentava la xarxa local en aquesta zona l’any 1935 (en comparació 
amb els partits d’interior i pirinencs) s’obtenen un valors de l’índex LPS molt baixos degut a la 
gran concentració de població existent en ella. Però cal recordar que en el seu càlcul no s’està 
tenint en compte la trama urbana de les poblacions, la qual per al cas de la xarxa local encara 
resulta més determinant en termes de dotació perquè es tracta d’unes vies urbanes que 
realitzen en gran part les funcions d’aquesta xarxa. Per aquest motiu no considerem que 
aquesta franja del país, i molt especialment la província de Barcelona on ja es trobava molt 
desenvolupada, presentés realment una dotació tant pobre quant a vies locals de la que se’n 
deriva dels resultats de l’índex LPS. 

En canvi si analitzem la distribució de les vies locals construïdes al 1935 en els partits d’interior 
i del Pirineu i Prepirineu, s’observa una densitat molt baixa de trams i per tant una conseqüent 
urgència en la construcció de carreteres locals en aquestes regions per tal de millorar la seva  

(1) (2) 

Figura 66: Índex LPS de les carreteres locals dels partits judicials l’any 2010 amb el quilometratge actual (1) i amb el 
quilometratge que hagués derivat de l’execució del Pla de Camins de 1935 (2). (Font: Elaboració pròpia a partir de les 

dades proporcionades pel Pla d’Obres Públiques de 1935 i la base de dades creada en SIG) 
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accessibilitat i en molts casos comunicar pobles que encara es trobaven aïllats.  Dels partits 
amb una pitjor dotació local al 1935 destaquen entre els d’interior Solsona, Lleida, Balaguer i 
Berga; entre els Pirinencs Tremp, Sort o Viella.  

En el segon gràfic de la Figura 65 s’observa una gran transformació de l’estat de la xarxa local 
als partits judicials gràcies al gran impuls que va significar el Pla de Camins de 1935, amb 3.184 
quilòmetres nous repartits en 694 trams que representava un augment del 125%. Aquest 
augment extensiu de la xarxa és tradueix en un increment generalitzat dels valors del l’índex 
LPS i per tant una major dotació arreu del territori. D’aquesta manera, es pot afirmar que el Pla 
de Camins de 1935 va contribuir notablement a una redistribució més equitativa de les vies 
locals al país i per tant una disminució dels desequilibris territorials que existien l’any 1935. 

En el procés de desenvolupament d’aquest nivell de jerarquia viària, la província més afavorida 
de lluny pel pla va ser Lleida, especialment els partits del Pirineu i Prepirineu lleidatà on es va 
duu a terme un desplegament intensiu de vies per a comunicar els pobles aïllats (com s’ha 
estudiat en el corresponent capítol). Destaquen especialment els partits de Tremp (que guanya 
24 posicions), la Seu d’Urgell (amb 20), Solsona (amb 19), Vielha (amb 15) i Sort (amb 11). 

En l’estat de la xarxa derivat del Pla de Camins de 1935 s’observen dues zones de major 
dotació, com són la zona predominant abans del pla i que surt reforçada per aquest (la zona 
formada pels partits de Falset, Montblanc, el Vendrell) i la zona del Pirineu i Prepirineu lleidatà 
que pateix una gran transformació desprès de les al·legacions. Malgrat que matemàticament 
aquesta regió passa a posicionar-se com una de les millors equipades, si analitzem la 
distribució de la seva xarxa i la comparem amb la resta del país, s’observa com realment 
encara restava molt allunyada quant a densitat de vies i extensió. És cert que el Pla de Camins 
de 1935 va desenvolupar una feina excel·lent reforçant les comunicacions locals en el Pirineu i 
Prepirineu, però no podem afirmar que la xarxa local d’aquesta regió se situés entre les millors 
del país perquè encara presentava força mancances en comparació amb la franja litoral i 
prelitoral catalana.  

En referència als partits de menor dotació que es poden observar al segon gràfic de la Figura 
65 aquests es concentren en quatre zones diferents.  

Per una banda, es troba de nou la regió metropolitana de Barcelona (integrada en aquest cas 
pels partits de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Sabadell, Mataró i Arenys de Mar).  
Tornem a comentar que la xarxa local existent en aquesta regió si que presentava una bona 
dotació (és una de les de major densitat del país) i la distorsió en els resultats obtinguts se’n 
deriva dels valors tant alts de població que presenta, juntament amb el fet de no integrar la 
trama de carrers dins dels càlculs de l’índex LPS dona l’alta extensió urbana que existia en ella.  

Per altra banda trobem la resta de zones, la del partit judicial de Manresa, la del de Tortosa i 
finalment la formada pels partits de Lleida i Balaguer. En tots els casos es tracta de zones amb 
una alta concentració de població i riquesa (especialment  Tortosa, Lleida i Balaguer) on la 
xarxa local presentava una densitat molt pobre i no abastava tota la regió. Entenem per tant 
que aquestes zones si presentaven dotacions d’infraestructura local molt baixes i que el Pla de 
Camins de 1935 no va acabar de millorar.  
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Finalment, si analitzem els gràfics de la Figura 66 s’extreu com la xarxa local l’any 2010 
presenta una situació força diferent de la mostrada desprès del Pla de Camins de 1935 i molt 
similar a la analitzada anteriorment per a la xarxa comarcal també del 2010.  

Es torna a produir el mateix problema provocat per la gran diferència entre els valors dels 
partits judicials entre ambdues dates (1935 i 2010) pel qual s’obtenen resultats de l’índex molt 
diferents i per tant la visualització de les dades es fa difícil al mantenir els mateixos intervals de 
valors en els gràfics de l’any 1935 i 2010. Alhora, com ocorria per a la xarxa comarcal, cal afegir 
el fet que la xarxa local finalment construïda al 2010 resta molt lluny de la projectada al Pla de 
Camins de 1935 (amb gairebé 1.300 quilòmetres menys). Desprès del Pla d’Obres Públiques de 
la Generalitat de 1935, la planificació i execució de la xarxa local es relega de nou a les 
Diputacions provincials i aquesta finalment passa a tenir una importància molt menor a la que 
se li preveia al pla. Aquest fet denota la tendència planificadora seguida pels plans posteriors a 
l’any 1935, en els quals prima el desenvolupament de les vies d’alta capacitat i dels trams de la 
xarxa general en detriment d’una escala de comunicació més local i integrada al territori que 
permeti una accessibilitat més capil·lar. Entenem que es tracta d’una xarxa molt necessària per 
a qualsevol país, ja que, en general, la majoria dels desplaçaments que es realitzen diàriament 
en un territori solen produir-se dins de les regions que l’integren (municipis, àrees 
metropolitanes o partits judicials)  i per tant les comunicacions de llargues i mitges distàncies 
haurien de tenir un paper menys important en la política de desenvolupament de les 
infraestructures viàries i aquestes haurien de centrar-se en impulsar i promoure el teixit local. 

La disminució del quilometratge de la xarxa local catalana construïda al 2010 respecte la que 
s’havia planificat l’any 1935 resulta en una reducció important del valor de l’índex LPS en 
gairebé tots els partits del territori, excepte per al partits de Sort i Tremp, i la zona formada 
pels partits de Gandesa, les Borges Blanques i Montblanc on el valor augmenta.  

D’aquesta manera, les zones que presenten una millor dotació local al 2010 segons els 
resultats obtinguts per l’índex LPS tornen a ser les mateixes que s’han comentat en el gràfic de 
la distribució de l’índex desprès del pla, però amb lleugeres variacions en l’ordre dels partits 
que les integren. Malgrat el resultats numèrics, la realitat es que si analitzem la xarxa local 
construïda al 2010 en aquestes regions observem com aquesta presenta una densitat de vies 
força baixa en els partits de Gandesa, les Borges Blanques i Montblanc (en comparació amb la 
franja litoral i prelitoral del país) i en el cas dels partits del  Pirineu i Prepirineu aquesta es 
redueix únicament a unes poques vies (excepte pel partit de Berga) deixant palesa la precària 
situació quant a carreteres locals que existeix al terç nord occidental del país. Per tant, a falta 
d’un anàlisi en què s’incloguessin les trames urbanes esmentades per a la franja litoral i 
prelitoral catalana, entenem que són els partits situats en aquesta regió els que presenten una 
millor dotació viària local, especialment els de la província de Barcelona i Tarragona.  

Respecte les zones menys dotades aquestes es concentren als partits del Pirineu i Prepirineu, 
així com al de Lleida, Tortosa i Santa Coloma de Farnés. Aquests últims es tracta de partits amb 
alts valors de població i riquesa tant al 1935 com al 2010, i on la xarxa local està composada 
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per unes poques vies i per tant no cobreixen la demanda de mobilitat local que es genera en 
ells. 

Per acabar l’anàlisi de l’evolució de la xarxa local catalana voldríem comparar la situació de la 
xarxa construïda al 2010 amb la que n’hagués derivat de l’execució de la xarxa prevista al Pla 
de Camins de 1935. Si bé aquesta última és una xarxa molt més extensa i de distribució més 
repartida pel territori, i per tant això es reflecteix en un augment en els valors de l’índex LPS, la 
gran diferència entra ambdues xarxes sens dubte es localitza en els partits del Pirineu i 
Prepirineu lleidatà. Aquests es convertien en els destinataris d’una gran part de les actuacions 
previstes quant a carreteres locals al Pla de Camins de 1935 i per tant haguessin millorat 
considerablement la seva dotació viària. No va ser així finalment i aquesta regió va quedar 
pràcticament oblidada, en referència a planificació i construcció de vies locals, pels plans 
posteriors a l’any 1935. 

De l’anàlisi de sensibilitat realitzat per als parells de valors de cada partit judicial se’n demostra 
una alta concordança entre l’índex LPS i el coeficient d’enrariment elaborat al Pla de Camins de 
1935. Com ja ocorria amb les carreteres generals i comarcals, en general, les desviacions més 
elevades es produeixen en els valors més alts, la qual cosa pot provoca variacions importants 
en l’ordre dotacional dels partits més equipats quant a carreteres locals.  
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2. Índex fractal 
La teoria fractal resulta una eina molt útil per planificar de manera eficaç les xarxes 
d’infraestructures d’un territori, alhora que permet analitzar el grau de dotació infraestructural 
de les regions i descriure l’evolució de la seva xarxa en un període de temps determinat. Com 
ja s’ha comentat al capítol 2, en la present tesina s’utilitzarà l’índex fractal (índex F) de les 
infraestructures emprat en varis estudi per Manel Larrosa, el mateix autor de l’índex LPS 
utilitzat en l’apartat anterior.  

Recordem que l’índex F es defineix com: 

𝐹𝐹 = 𝐿𝐿
𝑃𝑃𝑝𝑝∗𝑆𝑆𝑠𝑠

  (22) 

𝑝𝑝 + 𝑖𝑖 = 1 (23) 

On L és la longitud de la xarxa, P la població de la regió mesurada en milions d’habitants, S la 
superfície que ocupa la xarxa, p el pes que se li atorga a la població i s el pes que se li atorga a 
la superfície.  

Per determinar els valors del pesos que se li atorguen tant a la població com a la superfície 
s’utilitzaran aquells valors que maximitzin el coeficient de Pearson al quadrat per als parells de 
valors de longitud (L) i el producte de la població elevada al seu pes per la superfície elevada al 
pes que se li atorga (𝑃𝑃𝑆𝑆 ∗ 𝑆𝑆𝑠𝑠).  

A diferència del que ocorria entre els resultats obtingut pel coeficient d’enrariment i l’índex 
LPS, els quals presentaven una alta concordança en l’anàlisi de sensibilitat realitzat. Per als cas 

Figura 67: Relació entre els valors de l’Índex LPS i el coeficient d’enrariment de les carreteres locals dels 
partits judicials abans del Pla de Camins de 193 (1), desprès de les modificacions introduïdes al pla a 
partir de les al·legacions rebudes (2)  i l’any 2010 (3). (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades 

proporcionades pel Pla d’Obres Públiques de 1935 i la base de dades creada en SIG) 
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de l’índex Fractal, els resultats obtinguts resulten força diferents als mostrats fins el moment 
degut a les altes desviacions obtingudes en l’anàlisi de sensibilitat realitzat per als parells de 
valors de cada partit (índex fractal i coeficient d’enrariment). 

En aquest apartat em volgut analitzar l’evolució dels tres nivells de jerarquia de la xarxa 
catalana des de la perspectiva de la tendència seguida quant a la seva distribució en funció de 
la superfície i la població a la que serveixen.  

El període temporal d’estudi establert  serà des de principis del segle XX (l’any 190711 per al 
cas de la xarxa general i el 1935 per a la comarcal i local) fins al 2010, amb dues etapes 
intermitges en les que analitzarem les xarxes existents l’any 1935 abans del Pla de Camins de 
1935 i les que haguessin derivat de l’execució del Pla de Camins de 1935 desprès de les 
modificacions derivades de les al·legacions rebudes.  

 

2.1. Xarxa general 
Els valors dels pesos “p” i “s” que han presentat una major correlació entre els parells de valors 
de longitud (L) i el producte de la població elevada al que se li atorga per la superfície elevada 
al pes que se li atorga (𝑃𝑃𝑆𝑆 ∗ 𝑆𝑆𝑠𝑠) per a la xarxa de carreteres generals es mostren al Quadre 51. 

Valors del pesos atorgat a la població (p) i a la superfície (s) per a la xarxa general 
Etapa p s 

Any 1907 1 0 
Any 1935 abans del Pla de Camins de 1935 0,13 0,87 

Any 1935 desprès del Pla de Camins de 1935  0,1 0,9 
Any 2010 0,1 0,9 

 

 

 

11 Es decideix marcar la data d’inici de l’anàlisi al 1907 per tractar-se del primer moment del segle XX en 
què em trobat informació referent al quilometratge de carreteres construït a les quatre províncies 
catalanes.  Les dades s’han obtingut de la publicació de l’any 1999 “La formació de les xarxes de 
transports a Catalunya (1761-1935)” de Jaume Font i Garolera. 

Quadre 51: Valors dels pesos atorgats a la població (p) i a la superfície (s) per a la xarxa general abans 
del Pla de Camins de 1935, desprès de les modificacions introduïdes a partir de les al·legacions rebudes i 
l’any 2010. (Font: Elaboració pròpia a partir dels càlculs realitzats i de la base de dades creada en SIG) 
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A la Figura 68 es mostra l’evolució del pes “p” atorgat a la població en l’anàlisi fractal de la 
xarxa de carreteres generals de Catalunya. En ella s’observa la forta baixada que va patir el pes 
“p” atorgat a la població durant el primer terç del segle XX, passant d’un valor igual a la unitat 
l’any 1907 a un valor de 0,13 l’any 1935 abans del Pla de Camins de 1935, és a dir un 87% 
menys. Aquesta dada ens indica que l’intens desplegament de vies generals que es va produir 
durant aquests 28 anys es va fer en funció de la superfície del territori que havia de cobrir i no 
es va tenir en compte quina era la distribució de la població de l’època, tal i com si ho feia la 
xarxa l’any 1907, el traçat de la qual es definia completament per les poblacions a les que 
havia de servir (p=1). 

D’aquesta manera es confirma el que ja s’havia comentat en capítols anteriors respecte la 
xarxa general existent abans, i també desprès, del Pla de Camins de 1935. I és que aquest 
procés de desenvolupament de les carreteres generals va concloure l’any 1935 en un xarxa 
que presentava una estructura clarament mallada que abastava tot el territori i pretenia dotar-
lo d’una accessibilitat homogènia (vegis Figura 33).  

L’any 1935 la xarxa general es trobava pràcticament construïda i el Pla de Camins de 1935 
únicament va incloure unes poques actuacions que pretenien completar-la en aquells trams on 
presentava discontinuïtats en el traçat. Així doncs, al no patir importants modificacions, la 
xarxa derivada del pla presentava un pes “p” atorgat a la població molt similar al valor anterior 
a aquest, passant d’un valor de 0,13 a 0,1.  

En referència a la distribució de les carreteres generals l’any 2010, aquestes també  
presentaven un pes atorgat a la població igual a 0,1, el qual representava la disminució d’un 
23% del valor en els 75 anys que han passat des de l’any 1935. Aquest fet denota que 
l’estructura de la xarxa general va quedar molt definida i consolidada al 1935 i durant les 
dècades posteriors ha continuat imperant la tendència en la construcció de vies generals en 
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Figura 68: Evolució del pes “p” atorgat a la població en l’anàlisi fractal de la xarxa de carreteres 
generals de Catalunya (Font: Font: Elaboració pròpia a partir dels càlculs realitzats i de la base de dades 

creada en SIG) 
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aquelles zones que presenten una baixa densitat de població en detriment de les més 
poblades.  

Els pesos més justos, tant per la població com per la superfície, serien de 0,5 ja que els models 
territorials estarien igualment dotats i, al mateix temps, dota a les regions més extenses i 
menys poblades, és a dir les menys denses, amb xarxes equivalents, homotètiques a les de les 
regions amb més densitat de població. És una mesura solidària ja que les regions més denses 
ajuden a pagar les xarxes de les altres regions (M. Larrosa, 2005). 

 

2.2. Xarxa comarcal 
Els valors dels pesos “p” i “s” que han presentat una major correlació entre els parells de valors 
de longitud (L) i el producte de la població elevada al que se li atorga per la superfície elevada 
al pes que se li atorga (𝑃𝑃𝑆𝑆 ∗ 𝑆𝑆𝑠𝑠) per a la xarxa de carreteres comarcals es mostren al Quadre 
52. 

Valors del pesos atorgat a la població (p) i a la superfície (s) per a la xarxa comarcal 
Etapa p s 

Any 1935 abans del Pla de Camins de 1935 0,49 0,51 
Any 1935 desprès del Pla de Camins de 1935  0,29 0,71 

Any 2010 0,12 0,88 
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Quadre 52: Valors dels pesos atorgats a la població (p) i a la superfície (s) per a la xarxa comarcal abans 
del Pla de Camins de 1935, desprès de les modificacions introduïdes a partir de les al·legacions rebudes i 
l’any 2010. (Font: Elaboració pròpia a partir dels càlculs realitzats i de la base de dades creada en SIG) 

Figura 69: Evolució del pes “p” atorgat a la població en l’anàlisi fractal de la xarxa de carreteres comarcals de 
Catalunya (Font: Font: Elaboració pròpia a partir dels càlculs realitzats i de la base de dades creada en SIG) 
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A la Figura 69 s’observa com el pes “p” atorgat a la població per a les carreteres comarcals 
segueix una evolució descendent en cadascuna de les etapes. Aquesta tendència es deu al 
desplegament de les carreteres comarcals en les zones menys denses quant a població del 
país. En el cas de Catalunya, aquestes zones se situen a les regions interiors i a les pirinenques, 
les quals alhora presentaven les majors deficiències viàries. És per tant clara la recerca d’una 
xarxa més equilibrada al territori en la planificació catalana del segle XX. 

Aquest postulat de reequilibri territorial de la infraestructura viària,  com ja s’ha comentat en 
capítols anteriors, va esdevenir un pilar central en l’elaboració del Pla de Camins de 1935 i els 
resultats obtinguts de l’anàlisi fractal ho corroboren. Destaca la forta reducció que hagués 
patit el pes “p” atorgat a la població si s’hagués executat la xarxa comarcal projectada al pla, 
passant d’un valor de 0,49 (que resultava el valor més just) a 0,29, és a dir, disminuint en un 
41%. Aquest resultats es deuen al fort impuls que es pretenia per a la xarxa comarcal a la 
província de Lleida ( amb la construcció de més de 300 nous quilòmetres), la qual recordem ja 
al 1935 presentava la menor concentració de població de tot el país.  

Finalment la xarxa comarcal construïda al 2010 va resultar molt diferent a la que es plantejava 
al Pla de Camins de 1935, amb un extensió molt més petita i una distribució força dispersa al 
territori. Tot i així, aquesta presentava un valor del pes “p” de 0,12, que representava una 
disminució del 75,5% respecte el valor existent al 1935. Podem afirmar que la tendència 
seguida per aquesta xarxa va a ser la mateixa que la que es plantejava al Pla de Camins de 
1935, el desplegament de vies en les regions amb densitats de població baixes. 

 

 

2.3. Xarxa local 
Els valors dels pesos “p” i “s” que han presentat una major correlació entre els parells de valors 
de longitud (L) i el producte de la població elevada al que se li atorga per la superfície elevada 
al pes que se li atorga (𝑃𝑃𝑆𝑆 ∗ 𝑆𝑆𝑠𝑠) per a la xarxa de carreteres locals es mostren al Quadre 53. 

Valors del pesos atorgat a la població (p) i a la superfície (s) per a la xarxa local 
Etapa p s 

Any 1935 abans del Pla de Camins de 1935 1 0 
Any 1935 desprès del Pla de Camins de 1935  0,45 0,55 

Any 2010 0,34 0,66 
 

 

 

Quadre 53: Valors dels pesos atorgats a la població (p) i a la superfície (s) per a la xarxa local abans del 
Pla de Camins de 1935, desprès de les modificacions introduïdes a partir de les al·legacions rebudes i l’any 

2010. (Font: Elaboració pròpia a partir dels càlculs realitzats i de la base de dades creada en SIG) 
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A la Figura 70 s’observa com la xarxa local catalana segueix la mateixa evolució en favor de la 
superfície que la comarcal, però en aquest cas la reducció en el pes de la població es produeix 
de manera més acusada. Es torna a produir la mateixa tendència cap al desplegament de vies 
locals en els territoris de menor densitat de població. Es tracta d’una visió reequilibradora de 
les infraestructures al país (ja que les regions menys denses alhora són les que presenten més 
mancances) però sempre des de una perspectiva de superfície i no de distribució de la 
població. 

El desplegament extensiu de vies locals a les regions del Pirineu i Prepirineu (en part per 
comunicar els nombrosos pobles que encara l’any 1935 restaven aïllats) planificat al Pla de 
Camins de 1935 resulta en la dràstica baixada quant al valor del pes “p” que es produeix entre 
les etapes de abans i desprès. Així l’any 1935, si s’hagués executat el pla, es produiria una 
disminució de més del 50% del valor, passant de 1 a 0,49. Resulta sorprenent com l’anàlisi 
fractal ens proporciona la possibilitat d’esbrinar que la xarxa local projecta al Pla de Camins de 
1935 resultava una xarxa completament justa (i per tant equilibrada) per a la Catalunya de 
1935, amb uns valors dels pesos “p” i “s” pràcticament equilibrats.  

No era aquesta la situació de la xarxa finalment construïda al 2010, la qual presentava un valor 
de “p” de 0,34 que representava una disminució del 66% del valors de 1935. Si bé l’any 1935 
les carreteres locals es concentraven completament en aquelles regions més denses ( amb 
p=1) en detriment de les zones menys poblades, aquesta tendència es torna durant les 
dècades següents i la xarxa passa a cobrir aquelles zones fins el moment oblidades per tractar-
se de regions molt poc poblades i amb una baixa concentració de la riquesa del país.  
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Figura 70: Evolució del pes “p” atorgat a la població en l’anàlisi fractal de la xarxa de carreteres locals de 
Catalunya (Font: Font: Elaboració pròpia a partir dels càlculs realitzats i de la base de dades creada en SIG) 
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2.4. Valoració dels resultats obtinguts 
Com a conclusió final de tot el descrit en l’anàlisi fractal de la xarxa catalana del segle XX, 
podem afirmar que en els tres nivells de xarxa la distribució de la població en el territori ha 
anat perdent pes en el procés de planificació, tendint cada vegada més a cobrir les zones 
menys densificades i adquirint una estructura més reticulada i isòtropa. 

Entenem que aquest fet es causa directe de la voluntat d’homogeneïtzar la dotació viària en 
tots els territori sota la creença que d’aquesta manera les noves infraestructures construïdes 
en les regions menys afavorides per la planificació viària fins al 1935 promourien el seu 
desenvolupament i  creixement econòmic.   

Però lo cert és que si es comparen els gràfics en que mostràvem la població i la riquesa dels 
partits judicials l’any 1935 (Figura 45) i 2010 (Figura 60) es pot observa com lluny d’aconseguir-
se una distribució més equitativa al territori, la situació s’ha tornat encara molt més 
polaritzada. La franja litoral i prelitoral del país ha continuat el seu imparable creixement 
demogràfic i econòmic, reforçant així el seu efecte d’atracció respecte la resta dels territoris 
del país que han vist com any rere any s’allunyen de la utòpica situació de reequilibri que tant 
fermament es promulgava ja des de la Mancomunitat catalana.  

Sembla que Catalunya està tendint amb el temps a convertir-se en un país de forts contrastos i 
desigualtats territorials, per aquest motiu des de la present tesina ens plantegem quin està 
sent el veritable efecte de les infraestructures al país i si realment aquestes resulten eficaces 
quant al reequilibri de la riquesa donada la situació actual.  

És possible que la estratègia viària seguida fins el moment no resulti la més idònia per al nostre 
país i és que com comenta Àlvar Garola a “Infraestructura viària i sistema territorial. Identitat,  
natura, economia i  participació”, perquè les infraestructures afavoreixin la dinàmica 
econòmica territorial d’una regió, aquestes han de ser adequades a la base productiva local i la 
base residencial present i futura. Cal que existeixi coordinació entre la planificació 
d’infraestructures i el model productiu de la zona per tal d’aconseguir un efecte positiu en ella. 

El més important són les activitats econòmiques d’un territori i no les infraestructures que s’hi 
construeixen, aquestes han d’anar supeditades al teixit econòmic i urbà de les regió i no al 
inrevés.   

Així doncs, entenem que per tal d’aconseguir la revitalització de les zones més pobres de 
Catalunya, com són el Pirineu i Prepirineu lleidatà i les regions interiors de Tarragona, caldria 
en un primer moment impulsar unes bones polítiques econòmiques que regenerin les bases 
productives locals (si és efectiu el creixement econòmic també vindrà acompanyat d’un 
augment demogràfic) per tal que, posteriorment, es pugui realitzar una planificació viària 
realment efectiva en aquestes regions al servei de l’articulació d’aquesta espinal dorsal que 
seria el nou teixit urbà i econòmic de la zona.  
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CAPÍTOL 9: Conclusions 
 

Els capítols desenvolupats al llarg de la tesina han permès obtenir un conjunt de conclusions 
referents als diferents continguts tractats en cadascun d’ells. A mode de síntesi global en 
aquest capítol es recullen les aportacions més rellevants i representatives que s’extreuen de la 
seva elaboració. 

Les conclusions es dividiran en tipologies diferents segons la temàtica a la que fan referència i 
aquestes no seran altres que les plantejades a mode d’objectius en la fase inicial del treball.  

1. Correspondència entre planificació i construcció dels Plans de carreteres i camins 
veïnals precedents al Pla de Camins de la Generalitat de 1935  

L’acompliment dels Plans de Carreteres catalans l’any 1935 restava molt lluny de la seva 
execució total, quedant entorn d’un terç (el 35,9%) de vies construïdes quant a les carreteres 
planificades als Plans Provincials de 1878, un 37,6% per a les vies del Pla de la Mancomunitat 
de 1920 i únicament un 11,9% per als camins veïnals dels Plans de les Diputacions. 

Es pot afirmar que existia una correspondència força baixa entre planificació i construcció de 
les actuacions previstes pels Plans de Carreteres de Catalunya elaborat a finals del segle XIX i 
principis del XX. 

De l’anàlisi del grau d’acompliment dels Plans de carreteres per província, s’extreu que aquest 
en cap cas va ser uniforme arreu del territori, existint una clara predominança per part de la 
província de Barcelona en referència a les carreteres provincials i les vies planificades al Pla de 
la Mancomunitat de 1920.  A l’altre extrem es troba la província de Lleida on es donen els 
graus d’acompliment més petits del país en ambdós plans amb valors molt per sota de la 
mitjana catalana i propers al 50% del que es donaven a Barcelona, excepte per al cas del Plans 
de Camins Veïnals en que Lleida presenta la taxa anual d’acompliment més alta de les 
províncies.  

 
2. Anàlisi de l’estat de la xarxa viària catalana construïda l’any 1935. 

L’evolució que va experimentar la xarxa viària catalana durant l’últim terç del segle XIX i el 
primer del segle XX va ser molt remarcable, però l’heterogeneïtat existent en la planificació i 
posterior execució dels plans va portar a la consecució d’una xarxa viària al 1935 que 
presentava uns importants desequilibris entre les províncies catalanes. 

La xarxa viària de l’any 1935 presentava una gran radialitat respecte Barcelona amb 
subsistemes alhora també radials al voltant dels llocs centrals més destacats del país, com ara 
capitals provincials, capitals de partits judicials o nuclis de gran importància per les activitats 
econòmiques que s’hi concentren, és a dir, els mercats del territori.  
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Un tret diferencial de la seva distribució era que no cobria tot el territori i existien àmplies 
zones no servides.  

De l’anàlisi de la distribució territorial de l’indicador d’oferta per superfície s’extreu com existia 
una gran concentració de carreteres a l’àrea d’influència del partit judicial de Barcelona i 
també del de Girona, seguida per la franja litoral i prelitoral del país, i una concentració 
mínima als partits del Pirineu i Prepirineu occidental.  

Si bé la densitat d’infraestructures viàries per superfície existent l’any 1935 presentava una 
composició força clara, amb tres corones concèntriques a Barcelona, en termes d’oferta 
quilomètrica de vies per habitant la situació existent era ben diferent, amb una distribució pel 
territori bastant dispar. Malgrat aquesta heterogeneïtat, s’observa com són els partits de la 
província de Lleida, especialment els pirinencs i prepirinencs, i els de la Tarragona interior, 
Falset i Montblanc, els que presenten una major dotació de quilòmetres de via per habitant. 
Aquesta fet resulta paradoxal ja que tot i tenir la major oferta per habitant,  era a les zones 
pirinenques on existia un major número de nuclis incomunicats. L’eficiència de la xarxa en 
aquest territori resultava molt baixa al concentrar els quilòmetres en grans vies que el 
creuaven, però sense que hi penetressin de manera capil·lar per tal d’arribar als nuclis. 

Tot el descrit en els dos primers blocs de conclusions es pot entendre com el reflexe dels 
principis seguit per la planificació de la xarxa catalana fins l’any 1935. Com a síntesi final 
podem concloure que la planificació i posterior execució de la xarxa viària catalana de finals del 
segle XIX i principis del segle XX semblava afavorir aquells territoris amb una major població, 
territoris urbans i amb major concentració de les activitats industrials i per tant de la riquesa,  
afavorint encara més l’èxode rural cap a les grans ciutats, principalment Barcelona i la seva 
perifèria.  

 

3. Avaluació de l’evolució dels criteris emprats en la planificació de la xarxa viària 
catalana a partir de l’anàlisi del Pla de Camins de 1935. 

El Pla General d’Obres Públiques de la Generalitat de 1935 es posiciona com un refent clau en 
la modernització de la planificació i també gestió de la xarxa viària a Catalunya, i a Espanya, per 
deixar enrere per primer cop els criteris del segle XIX que encara estaven vigents abans de la 
guerra civil.   

El Pla fuig de les arbitrarietat i la desorganització de les inversions al establint una innovadora 
metodologia que partia del profund coneixement de les veritables necessitats del territori i 
que permetia una planificació objectiva, rigorosa i orgànica de totes les branques de 
l’enginyeria civil. 

De la nova metodologia emprada en l’elaboració de la secció de Camins del Pla d’Obres 
Públiques de 1935, en destaquem els següents punts: 
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i. La redacció, per primer cop a la història del país, d’un pla articulador de les futures 

actuacions en matèria d’obres públiques on es concretaven els ideals futurs a assolir per 
a Catalunya.  
No es tractava d’un pla estàtic, aquest es va elaborar per a que tingués una flexibilitat 
suficient que permetés la seva adaptació amb la variació de les circumstàncies i les 
necessitats del territori. 
Així doncs, el pla es va concebre a mode de full de ruta en matèria d’obres públiques a 
Catalunya. 

ii. La quantificació del cost de les seves propostes. S’elabora un pressupost detallat de 
cadascuna de les seccions del pla i un pressupost total del conjunt, dividit en les dues 
etapes en les que es preveia la seva realització i també un pla de finançament.   

iii. L’establiment d’uns postulats que van situar-se constantment en el punt central entorn el 
qual es va desenvolupar la seva redacció: la recerca d’un equilibri territorial de les 
infraestructures (amb la comunicació dels pobles aïllats com a objectiu fonamental del 
pla) i l’aprofitament íntegre de les potencialitats econòmiques del país. 
En referència a la recerca de l’equilibri territorial, es tracta d’un ideari heretat de l’època 
de la Mancomunitat de 1920 i que el Pla de Camins de 1935 va defensar fermament fins 
el punt de desenvolupar una sèrie de coeficients (en destaquem el coeficient 
d’enrariment) per a la seva consecució.  
Aquest coeficients resultaven eines molt interessants i útils alhora d’establir 
comparacions entre els diferents partits i guiar les inversions cap a les zones amb majors 
mancances. Però, alhora, de la seva aplicació se’n derivaven càlculs força 
sobredimensionats dels quilometratges necessaris per a cercar l’utòpic reequilibri 
territorial, donant valors molt elevats i impossibles d’assolir.  
Finalment, el quilometratge inclòs al pla (4.132,21 quilòmetres) va restar molt lluny del 
“quilometratge teòric calculat” (que era de 8.267,65 quilòmetres).   Tot i que les noves 
actuacions incloses al pla si que suposaven una reducció en els desequilibri territorials 
quant a dotació de les seves infraestructures viàries. 
Es pot concloure que el desenvolupament dels coeficients va restar en un exercici teòric, 
que únicament va servir per a definir el marc existent quant a infraestructures viàries als 
partits judicials i guiar cap a on havien de dirigir-se les inversions, però no va marcar de 
forma significativa l’elecció de les noves construccions a incloure al pla. 

iv. L’establiment d’una nova jerarquia viària en tres nivells de xarxa diferents: General, 
Comarcal i Local. 
Es tracta sens dubte de la aportació més rellevant de la secció de Camins de 1935, i 
aquesta ha perdurat fins els nostres dies. 
La jerarquia establerta es basava en la importància funcional de la via, trencant d’aquesta 
manera amb les bases seguides fins el moment per l’Estat sota les quals els camins es 
classificaven per criteris tècnics (concretament les seves amplades).  
El Pla de Camins de 1935 integrava les infraestructures existents i futures sota una nova 
denominació que els dotava de sentit i alhora marcava les bases per a l’elecció de les 
noves carreteres per tal de satisfer les necessitats dels partits judicials i completar les 
mancances existents en els tres nivells de xarxa establerts.   
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En la classificació de les carreteres ja construïdes l’any 1935 segons els nous nivells de 
xarxa, es van tenir en compte el següents criteris: 
o Per a la xarxa general: l’integraven aquelles vies que, per una banda, comunicaven 

les capitals de partits judicials establertes com a mercats al mapa “Mercats i llur 
radi” presentat per Vicenç Turell a la Ponència de la divisió territorial de la 
Generalitat de 1932;  i, alhora, permetien traçar llargues línies continues que 
resseguien la cartografia catalana en les direccions descrites a la memòria del pla 
per Victoriano Muñoz Oms. 

o Per a la xarxa comarcal: moltes de les vies que l’integraven servien a les mateixes 
finalitats que les generals, dotar d’infraestructura viària els mercats de Catalunya 
que quedaven fora de la xarxa general i cobrir les comunicacions intercomarcals. Per 
al cas de les carreteres comarcals que no complien els criteris anteriorment 
establerts, aquestes presentaven una alta correlació amb les àrees del territori on 
existia un major número de línies d’autobusos. 

o Per a la xarxa local: les vies van resultar automàticament per exclusió de les 
anteriors. 

o Va resulta irrellevant el pla anterior del qual provenien les carreretes ja construïdes 
al 1935 i els tres nivells de xarxa són fruit d’una composició força heterogènia quant 
a la procedència de les carreteres que els integren. Aquest fet denota certes 
mancances de visió funcional en el procés de planificació de la xarxa viària catalana 
fins a l’any 1935. És evident, que en alguns casos,  les carreteres formaven part d’un 
cert nivell de xarxa únicament per haver estat construïdes per un determinat 
organismes i no responien a un tipus concret de funció. 
 

Les noves carreteres incloses al Pla de Camins de 1935, a banda de estar classificades 
segons els tres nivells de xarxa definits, també van ser dividides en 7 categories diferents. 
En la classificació per categories es tenien en compte aspectes de caràcter econòmic 
referents a les aportacions que les poblacions o els interessants  d’una determinada 
carretera haurien de fer per a la seva construcció.  De l’anàlisi de les 7 categories i les 
actuacions que les integraven en destaquem les següents conclusions: 
o Per a la categoria de les carreteres generals: més de la meitat dels quilòmetres de 

nova construcció inclosos en aquesta categoria es concentren a l’extrem nord oest 
del país. Aquest fet denota la voluntat per part del pla de millorar els accessos als 
Pirineus i reforçar els eixos verticals en aquesta zona del país. 

o Un dels aspectes més innovadors que va introduir el pla va ser l’enteniment de les 
potencialitats turístiques com una font de riquesa més per al país. Aquest va 
avançar-se al seu temps,  quan el sector turístic a Catalunya encara no es constituïa 
com un sector de gran pes dins de l’economia, incloent una categoria anomenada 
“carreteres turístiques” per donar sortida a aquestes tipus de riqueses. 

o Per a la categoria de les comunicacions de pobles aïllats: la planificació realitzada 
per aquesta categoria es trobava en total sintonia amb les dades que existien dels 
pobles isolats abans del pla i per tant el repartiment de les actuacions es va fer de 
forma proporcional al nombre de nuclis incomunicats (i habitants) de cada província. 
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D’aquesta manera, a la província de Lleida, que era la que presentava una situació 
més crítica quant a incomunicació dels seus pobles al 1935 (molt especialment la 
zona del Pirineu i Prepirineu), era on es preveia de lluny una major construcció de 
quilòmetres (al voltant del 50%) i trams. 
Aquesta categoria representava el 26,36% dels quilòmetres totals inclosos al pla i 
gairebé la meitat dels trams. Es tracta, doncs, d’una categoria que adquireix un fort 
pes en les noves obres a construir i de la que se’n derivava una gran repercussió al 
territori amb un gran abast al comunicar gairebé 83.000 persones. 

De la metodologia analitzada en aquest bloc en va sorgir el Pla de Camins de 1935 que va sortir 
a informació pública al Desembre de 1935 i que incloïa la construcció de 4.132,2 quilòmetres 
nous, repartits en 821 trams i que representaven un increment de gairebé el 50% de la xarxa.  

Destaca el fort impuls que hagués patit la xarxa local catalana (que representaven gairebé el 
70% dels quilòmetres totals) i el fet que la província més afavorida va resultar ser Lleida (amb 
el 34,5% dels quilòmetres), la província històricament més oblidada pels plans de carreteres 
precedents.   

Concloem que es tracta d’un pla de carreteres just i equilibrat que pretenia pal·liar les 
mancances viàries dels territoris on existia una situació viària més deficient i, en el qual 
s’entenia com a prioritària l’extensió d’una densa xarxa local que permetés una accessibilitat 
més capil·lar i una major interrelació amb el territori al que servia.  

 

4. Avaluació de la influència del territori en la planificació de la xarxa viària a partir de 
l’anàlisi de les al·legacions al Pla de Camins de 1935 

L’interès en el Pla de Camins de 1935 per part de la societat catalana queda palès en la gran 
quantitat d’al·legacions  rebudes (gairebé 600), fet del que se’n extreu la ferma voluntat dels 
ciutadans de ser partícips en la planificació de les infraestructures que s’havien de construir al 
territori i en definitiva en el desenvolupament del país.  

Si bé els remitents de les al·legacions presentaven patrons força homogenis, essent els alcaldes 
els que canalitzaven les demandes existents als nuclis de població,  quant al contingut de les 
reclamacions aquestes recollien peticions de tota mena. Degut a les particularitats de cada 
província s’aprecien certes temàtiques amb més pes en les al·legacions de cadascuna o que 
només s’esmenten en alguna en concret: 

- Per a la província de Barcelona: són varies les peticions que demanen vies per a 
comunicar les poblacions i colònies industrials de les regions barcelonines. 

- Per a la província de Tarragona:  es sol·licita en reiterades ocasions la comunicació 
d’edificis religiosos tals com el Monestir de Poblet, l’ermita de la Roca o la de Sant Joan 
entre d’altres.  

- Per a la província de Girona: existeix un gran gruix de demandes referents a la inclusió 
de nous camins turístics, especialment als partits judicials de la costa brava, i per a 
comunicar els pobles aïllats. 
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- Per a la província de Lleida: la petició de carreteres per a comunicar pobles aïllats 
també es torna molt recurrent (com és normal al tractar-se de la regió del país que 
presentava una situació d’incomunicació dels seus nuclis més dramàtica). També eren 
varies les demandes per incloure camins que substituïssin els ja existents i que 
escurcessin els temps de recorregut;  i les comunicacions expressant la necessitat en la 
urgència de les construccions dels camins inclosos al pla. 

Finalment, les modificacions introduïdes al pla a partir de les al·legacions rebudes ascendia a 
un total de 377,93 quilòmetres dividits en 92 nous trams i que representava un augment del 
9,1% dels quilòmetres planificats abans del període d’informació pública i del 11% dels trams.  
Entre les modificacions introduïdes se n’extreuen les següents conclusions: 

- Les províncies que més van sortir afavorides pel procés d’al·legacions van ser Girona i 
Lleida, amb una especial menció al terç nord del país.  

- Les peticions van contribuir generalment a augmentar l’extensió de la xarxa local, la 
qual representava el 95% dels nous quilòmetres inclosos al pla i que significava un 
augment del 12,5% respecte els quilòmetres planificats per a aquesta xarxa abans de 
les al·legacions.  

- Les categories que més surten afavorides per les modificacions són aquelles que ja 
representaven un major pes dins del pla abans de les al·legacions: les 
intercomunicacions ordinàries (que augmenten en un 15,4% desprès de les 
al·legacions)  i les comunicacions pobles aïllats de 75  a 150 habitants (que augmenten 
un 10,9%). 

- Destaca la situació que experimenten les carreteres turístiques, les quals augmenten 
en un 7,6% dels seus quilòmetres inicials al pla i que pateixen el tercer increment més 
elevat de les categories. Aquest fet denota la gran importància que adquireixen les 
riqueses turístiques del país per al pla i la conscienciació ciutadana que existia respecte 
aquests actius tan valuosos per al territori. 

Finalment, de la xarxa viària catalana que n’hagués derivat de l’execució del Pla de Camins de 
1935 (incloent les modificacions introduïdes per les al·legacions) en destaquen els següents 
trets: 

- Resulta una xarxa viària que en pesos de la seva distribució provincial no varia massa 
respecte l’existent l’any 1935 abans pla, essent Barcelona la província de major 
extensió de la xarxa (amb el 30,7% dels quilòmetres totals), seguida de Lleida (amb el 
28,9%), desprès per Girona (amb el 20,9%) i finalment per Tarragona (amb el 19,5%).  

- La densitat per superfície manté els patrons existent al 1935 amb les tres corones 
concèntriques a Barcelona en les que la densitat va disminuint a mida que s’allunyen 
de Barcelona. La  diferència es troba en el fet que la corona de major densitat presenta 
major extensió en el territori abastant els partits judicials que abans es situaven en una 
situació intermèdia. 

- En referència a la oferta per habitants, la zona millor dotada quant a quilòmetres per 
habitant s’amplia considerablement integrant pràcticament tota la província de Lleida, 
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amb excepció de la capital, tota la zona interior de la província de Tarragona  i alguns 
partits de l’interior de Barcelona. L’oferta en els partits litorals i prelitorals  també 
millora notablement, menys al partit de Barcelona on es manté pràcticament igual.   

- L’extensió de la nova xarxa cobreix superfícies abans no servides, amb especial menció 
al territori del Pirineu i Prepirineu, l’interior de la província de Barcelona i alguns 
partits judicials del sud de Tarragona. Aquest territoris passen a estar millor dotats 
gràcies a llargs eixos comarcals que intercomuniquen branques generals o a la 
disseminació de un gran número de noves carreteres locals que asseguren 
l’accessibilitat del territori a una escala més reduïda i la comunicació de molts pobles 
fins el moment aïllats. 

- Lleida va ser la província més afavorida de lluny pel Pla de Camins de 1935, les 
modificacions introduïdes per les al·legacions encara van reforçar aquesta situació 
resultant en un increment final del 3,3% del pes de la xarxa lleidatana al país respecte 
la seva situació abans del pla. 

- Destaca la gran feina realitzada en termes d’establir una xarxa viària que servís el 
territori amb un ampli ventall de funcionalitats diferents i que permetien el 
desenvolupament absolut dels potencials de les infraestructures. Entre els nivells de 
jerarquia, la xarxa local és la que adquireix més pes (amb el 43,5% dels quilòmetres 
totals) i per tant denota que el pla apostava per reforçar la infraestructura a una escala 
de mobilitat més reduïda. 

- En referència a la consecució dels postulats del pla es pot concloure que el pla millora 
els desequilibris existents entre les diferents regions, però no es van obtenir els idíl·lics 
resultats perseguits.  Quant a la comunicació dels pobles aïllats, la tasca realitzada va 
ser excel·lent, amb un metodologia molt acurada i un abast final molt alt. 

 

5. Anàlisi de l’evolució dels tres nivells de la xarxa viària catalana a partir de l’aplicació 
de la teoria fractal. 
 

• Xara general: 

Excepte per petites modificacions, s’obtenen les mateixes zones diferenciades quant a grau de 
dotació d’infraestructura general en les 4 etapes de l’estudi (és a dir, abans i desprès del Pla de 
Camins de 1935, i l’any 2010 amb la xarxa finalment construïda i la que n’hagués derivat de 
l’execució del pla). 

- És a la franja litoral i prelitoral del territori on es presenten les dotacions més pobre, 
amb excepció dels partits nord de la província de Tarragona. Destaquen les regions 
formades pels partits judicials de Girona, Santa Coloma de Farnés i la Bisbal de 
l’Empordà, i els de Tortosa, Falset i les Borges Blanques com els menys dotats del país i 
amb més mancances. 

- La segona zona, on es situen els valors intermitjos de l’índex LPS, està integrada pels 
partits interiors de Tarragona, els del sud de Lleida i el nord de Girona. Es tracta d’una 
zona amb valors de riquesa i de població també intermitjos, on la xarxa general 
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presenta una distribució mallada de cel·les triangulars que cobreix el territori amb gran 
densitat i una bona funcionalitat dels seus trams. 

- I finalment, la zona que presenta el major grau de dotació, està formada per dues 
àrees diferents. Per una banda es troben els partits del Pirineu i Prepirineu. Es tracta 
de la regió menys poblada i més pobre de la Catalunya (tant al 1935 com al 2010), però 
en la que existia una bona densitat de la xarxa general. Tot i així, s’observen 
mancances importants, com són els eixos transversals del Pirineu lleidatà.  Per altra 
banda, es troba la zona formada pels partits centrals de la depressió central i el nord 
de Tarragona. Es tracta d’una àrea força heterogènia quant a població i riquesa, però 
amb una bona extensió de la xarxa general.  
En referència a les dues regions “millor dotades” quant a la xarxa general (segons els 
resultats obtinguts de l’índex LPS), podem concloure que alhora es tracta de les 
regions més pobres i menys poblades del territori (tant al 1935 com al 2010). Sembla 
força clar l’efecte nul que ha tingut la construcció d’aquestes infraestructures en 
aquestes regions, les quals no han aconseguit reforçar la seva economia local  al no 
existir un teixit urbà i una base productiva sòlida prèvia. 

La gran diferència entre la situació de l’any 1935 desprès del Pla de Camins respecte l’existent 
al 2010, es troba en l’alta dotació que adquireixen els partits de Gandesa, Montblanc i les 
Borges Blanques (recordem que al 1935 resultava un dels menys equipats). El resultat es deu a 
dos factors. En primer lloc, per la densificació de la xarxa general construïda en aquesta regió 
amb nombrosos trams nous que no estaven contemplats al pla. I en segon lloc, per que es 
tracta d’una zona que ha perdut molt, demogràficament i econòmicament, en comparació 
amb el 1935. 

   
• Xarxa comarcal: 

Aquesta xarxa presenta una situació més heterogènia de les infraestructures a totes quatre 
províncies que l’existent per al cas de la xarxa general. Dins de cadascuna de les províncies 
trobem partits amb graus de dotació molt diferents.  

Respecte les zones que presentaven una dotació més baixa l’any 1935 (abans del Pla de 
Camins), aquestes se situen als partits judicials de Lleida, Tortosa, Figueres i Manresa; i els 
partits del Pirineu i Prepirineu, en concret Tremp, la Seu d’Urgell, Puigcerdà i Berga. La xarxa 
comarcal en aquestes zones resultava força precària, amb uns pocs trams que servien per 
comunicar algunes poblacions amb els eixos generals construïts fins el moment. 

En l’altre extrem, com la zona amb una millor dotació l’any 1935, trobem la zona formada pels 
partits perifèrics a la regió de Tarragona i Valls on existia una bona extensió i funcionalitat de la 
xarxa comarcal. Tot i que, en termes de densitat de la xarxa, la zona que sobresortia en aquest 
sentit era la que integraven els partits de Terrassa, Sabadell i Granollers. Això es deu al fet que 
la província que presentava un major desenvolupament de les seves vies provincials 
(planificades pels Plans Provincials de 1878) era la de Barcelona, i, posteriorment, moltes 
d’aquestes van passar a classificar-se com a comarcals pel Pla de Camins de 1935. 
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La millora de les infraestructures comarcals derivada del Pla de Camins de 1935 va provocar un 
repartiment més equilibrat de la xarxa entre les diferents regions catalanes, reduint els 
desequilibris existents fins el moment. En concret, el pla va afectar molt notablement la 
província de Lleida, principalment als partits del Pirineu i Prepirineu, on es van produir els 
majors avenços en dotació viària.  

La xarxa comarcal finalment construïda al 2010 resta molt lluny de la xarxa plantejada al Pla de 
Camins de 1935, amb gairebé 1400 quilòmetres menys. Es tracta d’una xarxa amb molt menys 
pes al territori i molta menys extensió.  

La xarxa comarcal del pla no només hagués millorat l’equipament infraestructural dels partits 
judicials, si no que hagués dotat les vies comarcals amb una utilitat molt marcada i una millor 
interrelació amb el territori per on passen. 

En general, al 2010, el grau de dotació arreu del territori resulta molt baix, amb excepció de la 
zona formada per Gandesa, Cervera, Montblanc i Valls, on la xarxa presenta una major 
extensió i per tant podem acceptar que es tracta de la zona amb una millor dotació comarcal 
(en comparació amb la resta del territori) tot i les mancances que hi existeixen.  

• Xarxa local: 

La xarxa local catalana l’any 1935 es caracteritzava per trobar-se molt poc desenvolupada i 
aquesta situació derivava en una gran necessitat d’aquest tipus de vies gairebé arreu del país, 
molt especialment als partits d’interior com són Solsona, Lleida, Balaguer i Berga; i els 
Pirinencs  com són Tremp, Sort o Viella.  

Respecte la zona que presentava una millor dotació l’any 1935, aquesta es concentrava a la 
regió integrada pels partits de Falset, el Vendrell, Montblanc, Cervera, Vilafranca del Penedès, 
les Borges Blanques i Valls; juntament amb el partit de Figueres.  

El Pla de Camins de 1935 hagués suposat un gran impuls en l’extensió de la xarxa local al 
territori, amb la construcció de 3.184 quilòmetres nous repartits en 694 trams que 
representava un augment del 125%. Aquest augment extensiu de la xarxa, és tradueix en una 
major dotació arreu del territori i una redistribució més equitativa de les vies locals al país. 

La xarxa local finalment construïda al 2010 resta molt lluny de la projectada al Pla de Camins 
de 1935, amb gairebé 1.300 quilòmetres menys. Aquest fet denota la tendència planificadora 
seguida pels plans posteriors a l’any 1935, en els quals prima el desenvolupament de les vies 
d’alta capacitat i dels trams de la xarxa general en detriment d’una escala de comunicació més 
local i integrada al territori que permeti una accessibilitat més capil·lar.  

La gran diferència entra ambdues xarxes es localitza en els partits del Pirineu i Prepirineu 
lleidatà. Aquests es convertien en els destinataris d’una gran part de les actuacions previstes al 
pla i per tant, haguessin millorat considerablement la seva dotació viària. Finalment, no va ser 
així i aquesta regió va quedar pràcticament oblidada pels plans posteriors a l’any 1935. 

El desenvolupament de la xarxa local resulta molt necessari per a qualsevol país, ja que, en 
general, la majoria dels desplaçaments que es realitzen diàriament en un territori solen 
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produir-se dins de les regions que l’integren (municipis, àrees metropolitanes o partits 
judicials)  i per tant, les comunicacions de llargues i mitges distàncies haurien de tenir un paper 
menys important en la política de desenvolupament de les infraestructures viàries i aquestes, 
haurien de centrar-se en impulsar i promoure el teixit local. 

 

6. Avaluació de la predominança de la distribució en funció del territori o segons la 
població a partir de l’aplicació de la teoria fractal. 

Durant el segle XX, en els tres nivells de xarxa la distribució de la població en el territori ha anat 
perdent pes en el procés de planificació, tendint cada vegada més a cobrir les zones menys 
densificades i adquirint una estructura més reticulada i isòtropa. 

En aquest procés, la xarxa que ha patit una disminució més acusada és la general, la qual ha 
passat de tenir una distribució basada completament en la població l’any 1907 a una 
estructura totalment mallada l’any 2010, reduint en poc més d’un segle un 87% el pes que 
atorgava a la població. 

En el cas de les conclusions obtingudes per a les xarxes comarcals i locals, són conclusions no 
determinants. Per al seu correcte anàlisi seria necessari introduir en el càlcul fractal la trama 
urbana dels nuclis urbans. Molt especialment de la franja litoral i prelitoral on es concentra 
una gran part de la població i molts dels desplaçaments discorren pels carrers. 

En segona posició, es troba la xarxa comarcal amb una disminució del 75,5% del valor del pes 
atorgat a la població en el període de temps comprés entre 1935 i 2010. Aquesta passa de 
presentar una distribució equilibrada entre població i territori l’any 1935, a adquirir 
pràcticament el mateix valor que la xarxa general i per tant estenent-se amb una estructura 
molt marcada per la superfície de la regions i no per la distribució de la seva població.  

Per últim, es troba la xarxa local, que tot i no presentar una estructura tan reticular com la 
general, de l’any 1935 al 2010 redueix en un 66% el valor del pes de la població. Així doncs, les 
carreteres locals en un període de temps de 75 anys han passat  de tenir una distribució al 
territori definida completament en funció de la localització de les poblacions, a passar a 
desplegar-se més intensivament en les zones del territori que presenten menors densitats de 
població.   

 

7. Avaluació de l’efectivitat de la xarxa viària quant a repartiment equitatiu de la 
riquesa i la població en els diferents territoris del país 

La disminució general del pes de la població en la planificació de les xarxes es causa directe de 
la voluntat d’homogeneïtzar la dotació viària en tots els territori per tal de promoure el 
desenvolupament i el creixement econòmic de les regions menys afavorides per la planificació 
viària  fins l’any 1935.   
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Conclusions 

 
De la comparativa de la distribució de la població i la riquesa dels partits judicials l’any 1935 i  
l’any 2010, se’n extreu que la situació s’ha tornat encara més polaritzada i les desigualtats 
entre regions han augmentat. 

 Podem afirmar que l’estratègia viària seguida a Catalunya fins el moment no està tenint 
l’efecte esperat i el reequilibri territorial de les infraestructures tan perseguit des de l’etapa de 
la Mancomunitat cada vegada resta més allunyat. 

El principal problema és que per garantir que les infraestructures afavoreixin la dinàmica 
econòmica territorial de les zones més pobres del país, com són el Pirineu i Prepirineu lleidatà i 
les regions interiors de Tarragona, és necessària que aquestes estiguin supeditades al teixit 
econòmic i urbà de les regió i no al inrevés.   

Per aquest motiu, caldria, en un primer moment, impulsar polítiques econòmiques que 
regenerin les bases productives locals per tal que, posteriorment, es pugui realitzar una 
planificació viària realment efectiva en aquestes regions. Una planificació al servei de 
l’articulació d’aquesta espinal dorsal que seria el nou teixit urbà i econòmic de la zona.  
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