
���������	�
����
	����������
���	������	���������������������������
�������� �����1�

 

Resum 

El debat públic a Catalunya sobre les infraestructures, s’ha vist centrat els darrers anys en 
determinar si les pròpies infraestructures són les adequades d’un país desenvolupat que té 
grans reptes de futur de cara el segle XXI. En nombroses ocasions aquest debat s’ha fixat en 
el sistema ferroviari de les Rodalies Renfe de Barcelona, sobretot arran del marcat augment 
d’incidències registrat a partir de l’any 2005. Aquest debat, fet des de diferents punts de vista: -
polític, social, econòmic, tècnic i informatiu- deixa un panorama força confús de l’estat actual 
real de la infraestructura ja que elabora diagnòstics partidistes de les causes del mal 
funcionament de la infraestructura. Cada vegada però, són més nombroses les veus que 
reclamen abordar directament i objectivament el problema de les infraestructures del nostre 
país. Aquest punt constitueix la principal motivació d’aquest projecte que té per objectiu 
primordial establir les perspectives econòmiques de futur d’una infraestructura clau en la 
mobilitat dels habitants de la principal economia catalana, l’economia regional de Barcelona. 
Per tal de donar respostes a aquest objectiu, el projecte es divideix en tres blocs diferenciats: 

El primer bloc, l’econòmic, permet descriure la realitat econòmica que envolta la infraestructura, 
així com la seva evolució recent. Aquesta realitat s’enfoca des d’un punt de vista global amb les 
conseqüents implicacions i reptes que cada vegada més tenen les economies regionals que 
envolten les grans metròpolis urbanes enfront d’aquesta imminent globalització. En aquest 
sentit es dóna una visió general de l’economia regional de Barcelona situant-la en l’àmbit 
Català i Europeu. En el segon bloc, de dotació territorial d’infraestructures ferroviàries, després 
de donar una àmplia visió del model de gestió i finançament d’infraestructures ferroviàries a 
Espanya es determina l’adequada o no localització d’actius ferroviaris en un territori amb una 
realitat econòmica concreta. Es revisa l’evolució temporal de les dotacions d’infraestructures a 
nivell espanyol desagregant els resultats a nivell autonòmic i provincial. Determinant aspectes 
diversos com la convergència regional o els nivells de dotació d’infraestructures ferroviàries 
amb relació al nivell de desenvolupament territorial.  

Aquests dos grans apartats troben un nexe comú amb un tercer bloc que relaciona, en general, 
els efectes de les infraestructures de transport sobre l’activitat econòmica. Més concretament, 
el darrer apartat d’aquest bloc posa l’èmfasi en el sistema de Rodalies Renfe de Barcelona vist 
des d’una perspectiva econòmica dotacional, relacionada amb l’economia regional i els usuaris. 
A més a més, el projecte disposa a l’annex de diversos punts que amplien i revisen alguns 
factors claus a l’hora d’extreure conclusions com són les polítiques Europees, Estatal i 
Autonòmica en matèria de transports ferroviaris. Els diferents resultats exposats procedents 
tant dels diversos estudis realitzats al propi projecte, com d’entrevistes amb importants 
representats polítics, econòmics i acadèmics permeten concloure que l’actual sistema de 
Rodalies Renfe de Barcelona no és l’adequat pel nivell de desenvolupament econòmic de 
Barcelona i Catalunya. Aquest fet té múltiples implicacions descrites en les conclusions de cara 
a afrontar els nous reptes econòmics de futur. 
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1. Glossari 

AMB: De Àmbit Metropolità de Barcelona. Sinònim de Regió Metropolitana de Barcelona. 
Sovint utilitzat en estudis econòmics. 

BOE: Es l’acrònim de Boletín Oficial del Estado, el diari oficial de l’Estat Espanyol. És l’òrgan 
de publicació de les lleis, disposicions i actes d’inserció obligatòria. 

CECA.- De Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer, va ser un organisme internacional d’àmbit 
Europeu que regulava els sectors del carbó i de l’acer dels estats membres. Aquesta comunitat 
sol ser considerada la precursora de l’actual Unió Europea (UE). 

EUROSTAT: Acrònim de l’anglès Statistical Office of the European Communities, és l'oficina 
estadística de la Comissió Europea. Produeix dades sobre la Unió Europea (UE) i promou 
l'harmonització dels mètodes estadístics dels estats membres. 

FBCF: Acrònim de Formació Bruta de Capital Fix, representa el valor dels bens durables 
adquirits per les unitats de producció residents per ser utilitzades almenys durant un any en 
el procés productiu. La FBCF es mesura pel valor de les adquisicions del producte menys les 
disposicions (vendes) en un període contable a més a més de certs augments de valor dels 
actius no produïts.  

FMI: El Fons Monetari Internacional és l'organització internacional encarregada de vigilar el 
sistema financer global, d'observar les taxes de canvi de monedes i la balança de pagaments. 
A més a més d'oferir assistència tècnica i financera quan es requereixi. 

FGC: De Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya és una empresa de la Generalitat de 
Catalunya que gestiona diversos serveis de transport públic, principalment a l'àrea 
metropolitana de Barcelona. 

GATT: Acrònim anglès de General Agreement on Tariffs and Trade (o Acord General sobre 
Comerç y Aranzels). Considerat como el precursor de l’Organització Mundial de Comerç 
(OMC). 

IDESCAT: És l’Institut d'Estadística de Catalunya. Òrgan estadístic de la Generalitat de 
Catalunya. És un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament 
d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 

INE: De Instituto Nacional de Estadística és l'organisme oficial espanyol encarregat de 
recopilar les estadístiques demogràfiques, socials i econòmiques. Així com planificar, coordinar 
i analitzar el cens de la població. 

NUTS: Acrònim francès de la Nomenclatura de les Unitats Territorials Estadístiques utilitzada 
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per la Unió Europea amb finalitats estadístiques. És definida per l'Oficina Europea d'Estadística 
(EUROSTAT) i els resultats són utilitzats, entre altres coses, per a la redistribució regional dels 
fons estructurals de la UE. 

ONU: Acrònim d’Organització de les Nacions Unides. Organització internacional creada l’any 
1945, després de la Segona Guerra Mundial, per la Carta de San Francisco amb els objectius 
clars del manteniment de la pau i la seguretat internacional. La Carta és un tractat entre Estats 
i distingeix entre els països membres originaris i admesos. Les activitats de les institucions de 
la ONU es financen amb les aportacions dels Estats membres en funció de la seva capacitat 
de pagament. La seu de l’Organització es troba a Nova York.  

PEIT: El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte l’elabora el Ministeri de Foment 
d’Espanya. Projecta actuacions en infraestructures i transports en un horitzó temporal 
determinat. L’actual en vigor està programat per al període que va del 2005 al 2020.  

PIB: De Producte Interior Brut. És la suma de tots els béns i serveis finals produïts en un espai 
econòmic durant un període de temps determinat, normalment un any, excloent el consum 
intermedi utilitzat en la producció. Per obtenir el PIB cal sumar al VAB l’Impost del Valor Afegit i 
els impostos nets a la importació. 

PPC: Acrònim de Poder Paritari de Compra. En anglès PPS (Purchasing Power Standard) 
Terme econòmic introduït pel Fons Monetari Internacional a principis de la dècada dels 90, per 
comparar d’una manera realista el nivell de vida entre diferents països. El PPC es fixa en el 
producte interior brut (PIB) per càpita considerant el cost de la vida a cada país. 

RMB: Acrònim de Regió Metropolitana de Barcelona. La RMB és una regió de Catalunya, 
definida en el Pla territorial general de Catalunya com un dels set àmbits funcionals territorials 
de Catalunya. Compren una extensió geogràfica de 3.236 km2, amb una població total de 
4.856.579 habitants (2007) segons l’IDESCAT i una densitat de 1.496 hab/km2. El seu municipi 
més important i nucli principal és la ciutat de Barcelona. 

SIFMI: De Serveis d’Intermediació Financera Mesurats Indirectament. Són la producció dels 
serveis d’intermediació financera que no es cobren explícitament, és a dir, la diferència entre 
les rendes de la propietat rebudes per la unitat que presta el servei, menys el total d’interessos 
pagats per ella, excloent el valor de qualsevol renda obtinguda per la inversió dels seus fons 
propis. 

Stock de capital brut : És el resultat de la acumulació d’inversions (FBCF) a les que se’ls ha 
deduït els retirs que han tingut lloc al llarg del període. El capital brut valora els actius a preus 
com “si fossin nous”. 

Stock de capital productiu: A preus constants és un concepte quantitatiu (o de volum) que té 
en compte la pèrdua d’eficiència com a resultat de l’envelliment de l’actiu. Aquest concepte 
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quantitatiu està relacionat amb el preu dels serveis que proporciona, el cost d’ús del capital.  

Stock de capital riquesa: També denominat net. És el valor de mercat dels actius suposant 
que és igual al valor present descomptant els ingressos que s’espera que generi l’actiu, 
valorats a preus de mercat.  

VAB: Acrònim de Valor Afegit Brut. És el resultat final de l’activitat econòmica de les unitats 
productores d’un determinat territori, independentment del lloc de residència dels factors 
productius.  
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2. Introducció 

2.1. Origen i motivació del projecte 

El creixement econòmic genera mobilitat i necessitat de serveis logístics. Conseqüentment, 
aquest creixement econòmic està directament relacionat amb la disposició d’una dotació 
adequada d’infraestructures capaç de donar resposta a una demanda creixent en qualitat i 
quantitat d’infraestructures de transport. 

Les principals metròpolis mundials i les seves economies regionals s’enfronten en aquest 
moments als problemes de congestió que actuen com un fre al desenvolupament econòmic. 

Catalunya i més concretament la Regió Metropolitana de Barcelona no es manté aliena al 
problema. No solament per la manca d’una resposta genèrica i global al problema sinó a la 
complexa realitat política i social que l’envolta. 

El debat sobre les infraestructures a Catalunya s’associa a la pèrdua del pes econòmic català 
en detriment d’altres regions de l’Estat. És en aquest complex camp, el de la planificació, gestió 
i finançament de les infraestructures on hi participen bàsicament la Unió Europea, 
Administració Central Espanyola i Generalitat, els que han estats responsables de l’actual 
dotació d’infraestructures de transport a Catalunya. 

Recentment aquest debat ha estat centrat al voltant d’aspectes que s’aproximen al problema 
que tracta el projecte però no entren en els punts que considero essencials. Aquests són per 
exemple, el debat sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, les balances fiscals, la gestió 
aeroportuària catalana o un debat que si que afecta de ple al projecte però que no entra en el 
fons de la qüestió, és a dir solament és menciona. Aquest és el traspàs de la gestió del sistema 
de Rodalies Renfe de Barcelona de l’Estat a la Generalitat. 

Així doncs, el fet de tenir aquesta mancança de fons en el debat juntament amb motivacions 
personals han constituït les principals fonts de motivacions del projecte. 

La mancança d’un debat de fons, fonamentat i sistematitzat ha donat peu a nombroses 
interpretacions de mitjans públics i polítics dels actuals problemes de les infraestructures a 
Catalunya, en el cas del sistema de Rodalies Renfe de Barcelona, aquest fet s’ha posat 
enormement de manifest. Tot i que tothom està d’acord amb l’evident mal funcionament de la 
infraestructura són nombroses les interpretacions de les causes que han motivat el mal 
funcionament. Les motivacions del projecte respecte en donar un fons fonamentat i 
sistematitzat al debat van en aquest sentit i per possibilitar que aquest debat sigui el més ampli 
i objectiu possible. 
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Personalment, les motivacions que han impulsat la realització del projecte són diverses. 

Primerament, un interès personal pels temes de gestió i finançament d’infraestructures en 
general i més concretament per les infraestructures de transport que solen ser amb escreix les 
que presenten unes complicacions majors en el camp econòmic i de gestió. 

En segon lloc, una voluntat per entendre el paper dels diversos actors que participen en la 
planificació i gestió de les infraestructures i la seva relació amb els agents financers. 

En tercer lloc, una experiència personal que va ser el punt de partida d’una reflexió que va 
donar peu al plantejament de totes les altres motivacions citades. Durant la realització d’un 
doble títol en Enginyeria Industrial entre l’ETSEIB (Barcelona) i l’ENSIAME (Valenciennes, 
França) l’estudiant va tenir l’oportunitat de realitzar una estada de treball de 6 mesos a 
l’empresa Bombardier Transportation dins d’un projecte de Senyalització i Control per a Metro 
de Madrid, al propi Madrid i a Pittsburg (EEUU). El projecte consistia bàsicament en canviar el 
sistema de senyalització i control de dues línies molt concorregudes del Metro de Madrid (tant 
el fix com el mòbil). El pressupost del projecte era d’uns 100M� repartit en parts 
aproximadament iguals per al material fix i mòbil. La justificació de la inversió en renovar el 
material fix estava justificada, ja que és un material que té un cicle de vida propi. En canvi el 
cicle de vida del material mòbil que s’hi instal·lava estava directament lligat amb els vehicles 
que els acollien, ja que els sistemes de control estaven fets a “mida” per aquells vehicles. El fet 
era que els vehicles ja eren molt vells (uns 25 anys de mitjana) i el seu cicle de vida estava 
previst en uns 25 anys. És a dir que s’estava realitzant una inversió en uns aparells que en poc 
temps havien de ser retirats. L’estudiant, nombroses vegades, es va interessar pel per què 
d’aquesta part de la inversió i una de les justificacions que es va donar va ser: per “ajustar-se al 
pressupost”. 

Això va despertar l’interès per la dotació d’infraestructures ferroviàries territorials, les inversions 
en aquest sentit, les polítiques de planificació d’infraestructures, així com pels impactes que les 
infraestructures de transport tenen sobre les economies que les envolten. 

2.2. Objectius del projecte 

Per donar resposta a les motivacions del projecte s’ha seguit dues vies diferenciades. 

Per una part un treball bàsicament bibliogràfic amb l’objectiu de recollir i elaborar dades 
quantitatives i qualitatives per poder entendre el nou panorama ferroviari espanyol i català, els 
seus vincles amb les economies regionals i les perspectives econòmiques de futur. 

En aquest sentit, s’han adoptat metodologies i dades d’altres treballs per donar resposta a la 
dotació d’infraestructures ferroviàries territorials, al seu ritme d’acumulació, la comparació entre 



���������	�
����
	����������
���	������	���������������������������
�������� �����13�

 

territoris i la correlació entre el nivells de dotacions d’infraestructures ferroviàries i el nivell de 
desenvolupament regional. 

Per una altra part, s’han realitzat entrevistes amb nombrosos experts en alguns camps que 
tenen relació tant amb les infraestructures com amb l’econòmic amb l’objectiu d’extreure 
informació més propera i opinions de professionals tant de fets que són vigents a l’actualitat 
com de les diferents perspectives de futur que es tenen des de diferents sectors implicats en el 
debat de les infraestructures de transport.  

2.3. Abast del projecte 

El projecte pretén presentar les característiques principals dels dos elements més rellevants al 
respecte. Per una part l’econòmic, relacionat amb l’economia regional en un marc cada vegada 
més global; i per una altra, el relacionat amb la gestió, finançament i dotació d’infraestructures 
ferroviàries. 

Durant tot el projecte s’ha intentat per tots els mitjans quantificar les inversions realitzades al 
sistema de Rodalies Renfe de Barcelona, trobant en alguns casos dades contraries i utilitzades 
partidistament segons el mitjà o la font d’informació que publicava les dades. Amb una 
entrevista al cap de comunicació de Renfe Operadora de Barcelona, encarregat de la 
comunicació de les Rodalies i Mitja Distància, aquest va afirmar que les dades solament les 
coneix Renfe i que aquestes mai s’han fet públiques.  

A la vista d’això s’ha intentat acotar aquest punt donant així una àmplia visió des de punts 
pròxims com és la comparació de la dotació d’infraestructures ferroviàries totals i la seva 
relació amb les economies regionals o bé l’estudi de l’impacte que ha tingut la nova ordenació 
ferroviària espanyola sobre els mitjans de transport ferroviaris.  

Cal remarcar que en la designació de l’àmbit territorial estudiat, moltes vegades es tendeix a 
definir, en treballs econòmics, a Barcelona i la seva rodalia com l’Àmbit Metropolità de 
Barcelona (AMB). Mentre que en projectes de transports es designa a la mateixa extensió 
territorial com Regió Metropolitana de Barcelona (RMB). Tot i això en molts estudis 
comparatius tant de dotacions d’infraestructures com de desenvolupament econòmic es pren la 
totalitat de la província de Barcelona degut a la disponibilitat de dades de les fonts 
estadístiques. 

De tots els temes tractats al projecte, sempre s’ha intentat donar un punt de vista ampli. Moltes 
vegades, l’estudiant hagués entrat amb més detall en alguns d’aquests punts però la pròpia 
naturalesa de projecte de final de carrera exigeix marcar un límit en cada punt tractat. 
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3. Economies d’aglomeració urbana 

3.1. Economies d’aglomeracions regionals en l’àmbit global 

L’economia mundial constitueix una realitat notablement heterogènia, en la que hi conviuen 
països de diferent tamany, diferent nivell de renda per càpita i variat pes econòmic. Els països 
internament també presenten diferències regionals, que són més marcades com més 
subdesenvolupat és el país en qüestió. 

Així doncs moltes institucions i autors estudien les diferencies econòmiques geogràfiques 
comparant regions i no països (veure figura 3.1).  

Aquestes economies regionals tenen un comú denominador, en gairebé tots els països del 
món, i és que es troben concentrades al voltant de ciutats importants que recentment, degut al 
creixement exponencial d’algunes, s’han convertit en veritables aglomeracions urbanes.  

Però, com s’ha arribat a aquest punt? De fet des dels inicis de les civilitzacions han existit les 
economies regionals, però potser s’ha accelerat el procés de concentració amb la revolució 
industrial del segle XVIII. 

Abans de la revolució industrial, els factors que marcaven la localització de les ciutats eren 
físics (relleu, clima), històric - polítics (guerres, repoblaments) i econòmics (recursos naturals, 
comerç). 

 

Figura 3.1: Distribució mundial de la densitat del PIB l’any 1999. 
Font: GALLUP i altres autors (1999). 
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En la revolució industrial i més tard en el nou escenari global, els factors econòmics han anat 
agafant més força en front dels tradicionals com a factor clau en la formació d’aglomeracions 
urbanes. 

Històricament el pes de la població rural sempre ha estat superior al de la població urbana. No 
cal retrocedir molt, l’any 1950 d’un total de 2.500 milions d’habitants, 1.800 milions, és a dir, un 
72%, vivia en un àmbit rural. 

Segons la revisió del 2007 de l’informe publicat periòdicament per l’Organització de les Nacions 
Unides (ONU), el World Urbanization Prospects (2008), l’any 2008 representa un punt d’inflexió 
mai aconseguit abans entre població urbana i rural. La meitat de la població humana viurà en 
aglomeracions urbanes. A partir del 2008 la població urbana creixerà més ràpidament que la 
rural. Segons l’ONU la causa d’aquest augment de població urbana és degut a la ràpida 
urbanització en les últimes dècades sobretot en països en vies de desenvolupament. 

 

De cara al futur, les estimacions de l’Organització indiquen que en 40 anys (2007-2050) la 
població humana augmentarà en 2.500 milions de persones passant dels actuals 6.700 milions 
a 9.200 milions de persones. Aquest diferencial de 2.500 milions serà absorbit en la seva 
totalitat per les aglomeracions urbanes dels països subdesenvolupats i emergents de l’Àsia i 
Àfrica que presentaran un creixement gairebé exponencial amb un augment de 3,3 mil milions 
per aquest mateix període. Segons aquestes previsions sobre l’any 2020 la població rural 
mundial deixarà de créixer, reduint-se en 600 milions de persones menys l’any 2050. 

Amb 100 anys (1950-2050) la població urbana mundial haurà passat d’un 28% a un 70%. 
Aquest espectacular augment de la població urbana comporta un augment de la complexitat de 

Figura 3.2: Evolució de la població rural i urbana mundial per al període 1950-2050. 
Font: United Nations, World Urbanization Prospects (2008). 



���������	�
����
	����������
���	������	���������������������������
�������� �����17�

 

les aglomeracions. L’economia regional i el territori lligats a la gran ciutat experimenten canvis 
profunds i amb una gran intensitat. D’una banda els que tendeixen a accelerar el procés. 
Aquests proporcionen economies d’aglomeració i proximitat que permeten les economies 
d’escala, la innovació, l’especialització, l’accessibilitat, la interacció i el benestar social amb 
l’objectiu d’aconseguir un màxim benestar de tots els individus implicats. Per això, moltes 
economies regionals juguen un paper estratègic al nou món globalitzat en que els seus serveis 
estructuren el sistema internacional global. 

Però al mateix temps, s’enfronten a un increment de costos econòmics i socials associats a la 
congestió, la creixent competència entre regions i la dificultat per una estructura de govern de 
gestionar amb eficàcia problemes que apareixen lligats amb aquest accelerat procés de 
formació urbana, sempre segons les Nacions Unides a la seva publicació World Urbanization 
Prospects (2008). 

Fruit d’aquesta globalitat de l’economia han aparegut paradoxes com la que relata Cohen 
(1998, p.120) al seu llibre Riqueza del Mundo, pobreza de las naciones. Després de la Segona 
Guerra Mundial, Hong Kong i Singapur “eren dos magatzems que els anglesos utilitzaven per 
al seu comerç amb la Xina , en el cas de Hong Kong i amb Malàisia o Indonèsia en el cas de 
Singapur. Dos barris grans de barraques que avui són més rics que no pas el seu 
colonitzador.” L’indicador que s’utilitza en aquest cas com índex de riquesa és el PIB per càpita. 

Aquesta paradoxa permet introduir els elements que constitueixen la riquesa d’una economia. 
De sempre s’han distingit tres factors de producció: treball, capital i progrés tècnic. Aquest 
últim, que mesura l’eficàcia amb que es relacionen els dos primers ha evolucionat cap al 
concepte de “productivitat global”. Cohen afirma al seu llibre que no existeix una forma única 
de camí cap al desenvolupament. Cada economia presenta unes peculiaritats espacials, 
demogràfiques, socials que sovint la fan única. És responsabilitat de cada Estat competent 
d’ajustar aquests paràmetres econòmics establint estratègies de creixement en funció del 
mercat que l’engloba. Després de la Segona Guerra Mundial no han seguit la mateixa 
estratègia Hong Kong que França, en canvi els dos han assolit alts nivells de 
desenvolupament. Per veure els nivells de desenvolupament humà mundials mesurats en 
termes de PIB distribuït per quilòmetre quadrat veure figura 3.1. 

Llavors, es pot afirmar que el darrer segle va veure néixer un veritable mercat econòmic 
mundial. Aquest mercat precisava d’unes mínimes eines de control, que el fessin àgil, 
accessible i adaptable. Amb el suport de les Nacions Unides van aparèixer l’any 1944 dos 
organismes internacionals que pretenien resoldre els principals problemes econòmics d’un món 
que veia com acabava la Segona Guerra Mundial i alhora enfrontava un panorama global on 
algunes polítiques econòmiques havien deixat de ser potestat única dels estats per passar a 
ser globals. Aquestes institucions, creades arran de les conferències de Bretton Woods a New 
Hampshire, Estats Units són el Fons Monetari Internacional (FMI) i el Banc Mundial. Una mica 
més tard, l’any 1947 a l’Havana es va constituir l’Acord General sobre Comerç i Aranzels 
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(GATT) encaminat a la liberalització del comerç exterior tal i com es pot consultar a Jesús de la 
Iglesia (1994). 

La consolidació d’aquest mercat global es va accelerar amb la liberalització del comerç global. 
Posteriorment s’observa que altres mercats tendeixen a seguir la mateixa seqüència, mercats 
com el de serveis, amb la complicitat de la tecnologia i Internet o més recentment del mercat 
financer. Com podem consultar a les dades del Fons Monetari Internacional, World Economical 
and Financial Surveys (2005), el fluxos de capital ha crescut de manera exponencial en el 
període 1970-2005. Una altra conseqüència de la globalització dels mercats financers pot ser 
la por que pot portar un desequilibri financer en una economia sobre una altra separada 
geogràficament. 

El Fons Monetari Internacional (FMI), World Economical and Financial Surveys (2005) al seu 
repàs anual econòmic destaca que els principals factors que han contribuït a l’acceleració del 
procés globalitzador han estat les reduccions dels costos de comunicacions, l’aparició 
d’Internet, la reducció de polítiques proteccionistes i l’augment d’infraestrucutres de transport.  

En el mateix informe, el FMI remarca el paper cada vegada més important a nivell global de les 
economies regionals. A la següent figura 3.3 es pot veure l’evolució mundial dels tractats 
comercials entre regions signats des de la dècada dels anys 60 fins l’2004. 

 

Amb tot això s’ha entrat al segle XXI amb el que el fons monetari Europeu defineix com una 
globalització real on cada vegada més les economies regionals tenen un paper preponderant. 

En aquest nou joc global, segons R. Tremosa (2008) al seu llibre Catalunya, País Emergent 
cita les conclusions del geògraf canadenc Richard Florida que apunta a les noves megaregions 
emergents, es a dir agrupacions de regions que en el nou panorama global tindran un paper 
clau en el desenvolupament. Segons el geògraf canadenc aquestes tindran un paper 

Figura 3.3: Evolució dels acords comercials entre regions a nivell global entre el 1960 i el 
2004 en nombre de pactes signats. 

Font: IMF, World Economical and Financial Surveys (2005). 
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preponderant per sobre de les megàpolis. 

Identificant les principals megaregions sobre el mapa veiem que aquestes concentren un 20% 
de la població mundial i produeixen dos terços del PIB mundial.  

Al llibre s’afirma que l’onzena megaregió mundial serà la formada per Barcelona – Lió, passant 
per Marsella i arribant al sud fins Alicant. Aquesta oferirà costos competitius per atraure 
empreses a més a més d’un molt bon estil de vida. A la figura 3.4 s’assenyala en vermell la 
megaregió de Barcelona - Lió. 

 

 

Així doncs el paper de les agrupacions regionals pren cada vegada més força, però per ser 
competents exteriorment, s’ha d’assegurar un òptim funcionament regional intern. 

3.2. Economies d’aglomeracions regionals en l’àmbit europeu 

3.2.1. El procés de formació de la Unió Europea 

Històricament Europa sempre ha tingut un pes econòmic preponderant en el panorama 
internacional. Moltes civilitzacions com la grega, la romana o més tard l’imperi hispànic que va 
dels segles XVI al XVIII. Com afirma el reconegut economista Jeffrey Sachs (2005) al seu llibre 
The End of Poverty va ser la Gran Bretanya amb la revolució industrial la que va marcar un 
punt de partida de l’economia moderna. Això va suposar una autèntica revolució que a poc a 
poc es va anar escampant per alguns països del món. 

Figura 3.4: Il·lustració de la megaregió de Barcelona – Lió. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Tremosa (2008). 

Megaregió 
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A tots els països d’Europa es van adoptar en major o menor mesura els principis d’aquesta 
revolució i els seus col·laterals com la revolució agrícola. Fins al segle XX, Europa en general 
va experimentar un creixement econòmic. Aquest augment però sovint interromput per 
conflictes bèl·lics entre estats. Des de l’últim gran enfrontament, la Segona Guerra Mundial 
(1936-1943) Europa ha passat d’estar completament devastada en ser, una altra vegada, una 
potència econòmica en el panorama mundial. 

Per arribar a aquesta situació ha transcorregut un llarg procés de negociacions, per a 
aconseguir la integració econòmica i política dels seus membres actuals. 

Una de les primeres experiències integradores a Europa, especialment de transcendència 
comercial, va ser la unió duanera entre Bèlgica, els Països Baixos i Luxemburg (Benelux) a 
l’any 1948 amb l’objectiu de millorar l’intercanvi de mercaderies. Tres anys més tard, amb més 
impacte geopolític, es va crear la Comunitat Europea del Carbó i l’Acer (CECA) per iniciativa 
del polític Robert Schuman, inspirat en una idea de l’economista Jean Monet. La idea era 
afavorir la reconciliació entre França i l’Alemanya en crear una autoritat superestatal que els 
controlés la producció siderúrgica i de carbó. El 18 d’abril de 1951 França, l’Alemanya 
Occidental, Itàlia, Bèlgica, els Països Baixos i Luxemburg van signar el Tractat pel qual naixia 
la CECA. El Regne Unit no formà part en no signar el tractat per considerar que perdria part de 
la seva sobirania. 

A partir d’aquesta experiència positiva els estats membres van voler ampliar aquest “mercat 
comú” a tots els sectors de l’economia, així el belga R.H. Spaak i altres experts van elaborar un 
document (Informe Spaak) que desembocaria el 25 de març de 1957 a la signatura dels 
tractats de Roma, considerats com l’acta de naixement l’actual Unió Europea i la base de la llei 
comunitària. Amb aquests tractats neixen dues organitzacions transcendentals per a la 
construcció europea: 

- la Comunitat Econòmica Europea (CEE), popularment Mercat Comú. 

- la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica (CEEA), coneguda també per EURATOM. 

Creats aquests organismes, la supressió dels drets duaners i de les restriccions en l’entrada i 
sortida de mercaderies i l’establiment d’un aranzel comú van facilitar els intercanvis comercials i 
la lliure circulació de persones, serveis i capitals. 

Formulades les bases d’aquesta unió molts països van voler integrar-se. El Regne Unit, la 
República d’Irlanda i Dinamarca van signar els tractats d’adhesió i ingressaren a la CE al 1973 
(primera ampliació). Grècia, membre associat des de 1962 va entrar al 1981 (segona 
ampliació), Portugal i Espanya al 1986 (tercera ampliació). Àustria, Finlàndia i Suècia 
ingressaren a la Unió Europea al 1995 (quarta ampliació). 

Els tractats de Roma han estat retocats dues vegades, primer per l’Acta Única Europea (1986) 
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i després mitjançant el Tractat de la Unió Europea (Tractat de Maastricht) que va entrar en 
vigor l’1 de novembre de 1993. Amb aquest tractat la CEE va denominar-se Unió Europea 
(UE). Als voltants de 1990 els països membres van decidir la integració d’altres estats de l’est 
d’Europa i la creació de la moneda única, l’euro. 

Per a un millor funcionament de la Comunitat els Tractats van crear una sèrie de institucions, 
entre aquestes les més important són: el Tribunal de Justícia i el Parlament Europeu, òrgans 
administratius; el Tribunal de Justícia i el Parlament Europeu, òrgans judicial i legislatiu 
respectivament i el Tribunal de Comptes que controla els pressupostos. Altres institucions són 
el Comitè Econòmic i Social i el Comitè de les Regions que assessoren al Consell i a la 
Comissió; com a institucions financeres es van crear entre altres el Banc Europeu d’Inversions i 
el Banc Central Europeu. 

Per tal de revisar i actualitzar els Tractats de la Unió i anar millorant en el procés d’integració es 
van aconseguir avenços importants amb el Tractat de Niça (2000), la Convenció Europea 
(2002-2003), la Conferència Intergovernamental (2003-2004) i el Tractat pel qual s’establia una 
Constitució per a Europa (2004). 

Amb l’objectiu d’aconseguir l’estabilitat política i una major fortalesa econòmica, ha continuat 
l’ampliació de la Unió Europea, l’any 2004 van ingressar Xipre, Eslovènia, Hongria, Eslovàquia, 
Txèquia, Polònia, Malta, Estònia, Letònia i Lituània) i al 2007 ho van fer Bulgària i Romania.  

3.2.2. El procés d’integració de la Unió Europea 

Un dels reptes que es va plantejar a Maastricht va ser la integració econòmica dels membres 
de la Unió amb una mateixa política econòmica i una moneda única. És va crear com a unitat 
de compte l’ECU (European Currency Unit), precursor de l’euro, tot i que com a moneda no va 
circular mai. Per a aconseguir unificar la política monetària es van crear l’Institut Monetari 
Europeu (IME) i el Banc Central Europeu. 

Aconseguir unificar les polítiques econòmiques dels diferents estats membres no ha estat ni és 
una feina fàcil perquè no constitueixen un grup homogeni, les diferències sempre han estat 
molt grans. T. Hitiris i J. Vallés (1999, pàg. 51) ressaltaven, entre altres, algunes d’aquestes 
diferències ja entre els 15 membres de la CEE: 

1. Grandària física(superfície, població). Luxemburg era el país més petit en superfície i 
població; en canvi, França era l’estat més gran en superfície i Alemanya en població. 

2. Estructura d’ocupació. Entre els sectors econòmics predominaven els serveis, tot i que 
mentre a Grècia l’agricultura tenia un pes molt important en l’ocupació (quasi el 22%) al 
Regne Unit era tot el contrari (2,2 %). 

3. Grandària econòmica. En funció de la renda per càpita del període de 1985-1996 
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diferenciaven tres de nivells de desenvolupament econòmic: renda baixa, amb Espanya 
i Grècia entre altres; renda mitjana, amb Itàlia i el Regne Unit entre altres i renda alta, 
amb Dinamarca o Finlàndia entre altres. Malgrat que l’economia conjunta dels 15 estats 
era més del 27 % del PIB mundial, les economies de quatre - Alemanya, França, Itàlia i 
el Regne Unit - representaven més del 73 % del PIB total de la Comunitat. 

4. Estructura del valor afegit. Aquí el sector serveis també era predominant. En canvi, 
mentre a Grècia l’aportació de l’agricultura era important (17 %) a Bèlgica, Alemanya, 
Luxemburg i Regne Unit era minsa (inferior al 2 %). 

5. Obertura del comerç. Els estats més petits i més desenvolupats eren els més oberts al 
comerç com, per exemple, Bèlgica; tot el contrari dels grans com, per exemple 
Alemanya o França. 

Aquests autors afirmaven que la varietat de les seves característiques físiques i de les seves 
estructures econòmiques feia que no era fàcil la recerca d’objectius i polítiques comunes dintre 
de la Comunitat.  

Les posteriors ampliacions han fet que aquestes diferències encara hagin augmentat més, fruit 
de les noves realitats de cada estat. Alguns aspectes com l’índex d’atur, la taxa d’inflació, el 
dèficit públic, i el deute econòmic han provocat evolucions de les economies estatals diferents i 
dificulten l’objectiu de la convergència econòmica. Per la qual cosa ja es va parlar de l’Europa 
de dues o més velocitats, on un grup de països d’economia forta i estable, alguns dels que van 
ingressar primer com França, Alemanya o els Països Baixos constituirien el conegut com el 
“nucli dur” i d’altres, sobre tot el últims en ingressar amb economies menys desenvolupades, 
anirien a una velocitat més lenta sense adoptar l’euro com a moneda única. 

3.2.3. El paper de les regions en la Unió Europea 

Amb l’objectiu de vertebrar i millorar el territori, la Unió Europea ha organitzat aquest en unes 
entitats més petites i properes als ciutadans segons el principi de subsidiarietat (les 
competències que assumeixen les administracions més properes als ciutadans no seran 
assumides per les més grans). Per aquesta raó la Unió Europea ha afavorit a part 
d’organitzacions supraestatals un altre tipus d’organitzacions territorials com són les regions ja 
que aquestes tenen una dinàmica demogràfica i econòmica i uns trets geogràfics propis i 
algunes disposen de representativitat política. 

Els estats de la UE tenen organitzats l’administració del seu territori en unitats i subunitats més 
petites com Alemanya els “Länder” i “Kreise”, “Régions” i “Départements” a França, 
“Comunidades Autónomas” i “Provincias” a Espanya o “Regioni” i “Provincie” a Itàlia entre 
altres. 

Per motius pràctics relacionats amb la disponibilitat de dades i aplicació de polítiques regionals, 
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basant-se amb aquestes divisions normatives, la Unió Europea va establir un marc jurídic de 
divisió geogràfica del seu territori amb la finalitat d’harmonitzar aquesta diversitat i la recollida , 
transmissió i publicació de les estadístiques nacionals i comunitàries. Per aquestes raons es va 
establir una nomenclatura comuna d’unitats territorials estadístiques (NUTS) que subdivideixen 
el territori econòmic dels estats membres i inclouen també el seu territori extraregional (espai 
aeri, aigües territorials o plataforma continental). La classificació NUTS és jeràrquica i 
subdivideix cada membre en tres nivells: NUTS 1 (regions comunitàries europees), NUTS 2 
(unitats administratives de base), NUTS 3 (demarcacions ja existents). En el cas espanyol el 
nivell 1 són les Agrupacions de Comunitats Autònomes, el nivell 2 és la comunitat autònoma i 
la província és el nivell 3. Posteriorment, l’augment de demanada d’informació local ha obligat a 
l’Oficina d’Estadística de la UE –EUROSTAT- a establir noves unitats administratives com els 
LAU (Local Administrative Units) que han passat a ser els components principals 
(municipalitats) dels NUTS.  

La Unió Europea remarca que aquesta divisió es una divisió normativa. Per altra banda degut a 
necessitats analítiques o funcionals també es defineixen les regions analítiques, que poden ser 
agrupacions o parts de les regions definides com administratives i responen a una exigència de 
criteri analítica. 

Exemple d’aquestes regions poden ser l’Euroregió del Mediterrani - Pirineus (veure figura 3.5) 
o la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB). 

 

 

3.2.4. La política regional de la Unió Europea 

Encara que les desigualtats econòmiques i socials han anat convergint per als estats ja 
membres de la Unió, amb recents ampliacions de la Unió les diferencies s’han tornat a 

Figura 3.5: Il·lustració de l’Euroregió del Mediterrani – Pirineus. 
Font: Il·lustració facilitada per la plana web de l’Euroregió Mediterrani – Pirineus. 
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accentuar. Normalment els països de nova integració solen tenir nivells de desenvolupament 
molt inferiors a la mitjana de la Unió. Per veure més informació del nivell de desenvolupament 
de la Unió Europea en termes de PIB per càpita adreçar-se a l’annex A, apartat A.3. 

Un exemple d’aquestes diferències es publica al noticiari del EUROSTAT del dia 12 de febrer 
del 2008. Amb dades del 2005, de PIB per habitant expressat en termes de PPC (Poder 
Paritari de Compra estàndard) de l’Europa dels 27 hi havia regions com la Nord-Est situada a 
Romania que presentava un 24% de la mitjana de l’Europa dels 27, en canvi la regió Inner 
London estava a un 303% de la mitjana Europea. Per veure dades més detallades veure 
l’annex A, apartat A.2. 

Per això, des de les primeres integracions, la Unió Europea ha creat uns mecanismes per 
paliar aquestes situacions. Entre els fons comunitaris del pressupost de la UE tenen un paper 
molt important els recursos estructurals, anomenats Fons Estructurals Europeus i Fons de 
Cohesió. Aquests tenen la finalitat d’aconseguir una major cohesió econòmica i social dintre del 
territori comunitari mitjançant el cofinançament de les polítiques de despesa pública. 

Els Fons Estructurals pretenen aconseguir un major equilibri entre els nivells de 
desenvolupament de les diferents regions i territoris de la Unió, per la qual cosa estan inscrits 
en l’àmbit de la política regional. Aquests fons són: 

- El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), establert l’any 1975 per a 
corregir els principals desequilibris socioeconòmics entre les regions de la Unió. La 
seva ajuda financera va destinada a donar suport als programes presentats i gestionats 
per les autoritats dels estats membres i per a aquelles regions amb problemes 
econòmics. 

- El Fons Social Europeu (FSE), posat en funcionament l’any 1960 és el principal 
instrument de la política social comunitària amb l’objectiu de millorar i crear ocupació 
tant de desocupats de llarga durada com de joves, grups socials marginals i dones. 

- El Fons Europeu d’Orientació i de Garantia Agrícola-orientació (FEOGA), previst també 
com l’anterior al Tractat de Roma entrà en funcionament l’any 1964 per a millorar les 
estructures agràries així com els processos de transformació i comercialització agrària. 

- L’ Instrument Financer d’Orientació de la Pesca (IFOP), creat l’any 1993 per a agrupar 
els instruments comunitaris relatius a la pesca i agricultura amb l’objectiu d’augmentar 
la competitivitat de les estructures del sector, promoure la creació d’empreses i vetllar 
per l’equilibri entre la capacitat pesquera i els recursos disponibles. 

El Fons de Cohesió (FC) es va posar en funcionament després de l’aprovació del Tractat de 
Maastricht per a ajudar als estats a reduir les diferències econòmiques i socials i a estabilitzar 
les seves economies i amb l’objectiu d’accelerar la convergència econòmica, social i territorial 
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d’aquells estats amb un PIB mitjà per càpita inferior al 90% de la mitjana comunitària. Financen 
els grans projectes en l’àmbit del medi ambient i de les xarxes transeuropees de transport. 

A partir de l’any 2000 van entrar en vigor i regeixen el funcionament dels Fons Estructurals i de 
Cohesió per al període 2000/2006. Al juliol del 1997 ja es va publicar l’Agenda 2000 davant, la 
preocupació per la futura orientació i els nous reptes com: la reforma institucional, l’ampliació 
de la Unió per la adhesió de nous membres, la revisió dels fons, la reforma de la Política 
Agrària Comuna (PAC). Per aquesta finalitat, la Comissió va concretar els objectius de la 
reforma dels Fons Estructurals a tres:  

- Objectiu 1. Promoure el desenvolupament i l’ajustament estructural de les regions 
menys desenvolupades. Afecta aquelles regions amb un PIB per càpita inferior al 75 % 
de la mitjana comunitària. Procura la potenciació dels recursos humans, les estructures 
agràries, la pesca i el desenvolupament rural. 

- Objectiu 2. Potenciar les accions de desenvolupament industrial, dels serveis i del món 
rural. Afecta a regions en transformació socioeconòmica en el sector industrial, zones 
rurals en declivi, zones urbanes en situació difícil i zones dependents de la pesca. 

- -Objectiu 3. Desenvolupar recursos humans per a la formació, ocupació i educació 
permanent en aquelles regions no incloses en l’objectiu 1 i amb sectors que 
experimenten més canvis. 

L’objectiu 1 s’emportava quasi el 70 % dels Fons Estructurals, la resta es repartia a parts iguals 
entre els altres dos objectius. 

No tan coneguts com els Fons Estructurals hi ha una sèrie d’iniciatives comunitàries que la 
Unió va instaurà dintre de la política comunitària com són: 

- -Intarreg: destinada a fomentar la cooperació transfronterera, transnacional, i 
interregional. 

- -Urban: el seu objectiu és la recuperació econòmica i social de ciutats i barris molt 
degradats o en crisis. 

- -Lider +: iniciativa destinada a la millora de la qualitat de vida de les persones que 
habiten zones rurals amb la creació d’ocupació. 

- -Equal: el seu objectiu és la cooperació transnacional per evitar les discriminacions i les 
desigualtats en el mercat laboral. 

Per veure més informació respecte a com els fons Europeus (en especial els Fons de Cohesió 
i FEDER) han i estan incidint al territori Espanyol i a Catalunya veure annex A, apartat A.4. 
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4. L’economia regional de Barcelona 

4.1. L’economia Catalana 

Des de sempre l’economia Catalana i més concretament la de Barcelona ha gaudit de fama i 
prestigi pel seu dinamisme i productivitat.  

A finals de segle XIX, l’impacte de la revolució industrial va fer que amb la indústria tèxtil 
l’ocupació amb el que avui dia és coneix com a sector secundari o indústria s’elevés. El sector 
primari o agrícola també jugava un paper clau dins l’economia Catalana en aquells temps, 
degut principalment a que en temps anteriors havia tingut un pes molt important. El sector 
terciari començava a aparèixer com a sector que en un futur adquiriria enorme rellevància en 
l’economia catalana. Aquesta estructura era similar a altres regions i països desenvolupats 
d’Europa que havien seguit processos d’industrialització. 

A finals de segle XX i començaments del segle XXI, l’economia catalana presentava uns índex 
també molt similars als de qualsevol economia industrialitzada: una marcada pèrdua dels 
sectors agrícola i industrial (tot i que resulta encara força important) i un augment de la 
construcció i del sector serveis. Aquest factors es traduïren en un augment general de la 
productivitat de l’economia, xifra que s’il·lustra a la taula 4.1 amb la productivitat per ocupat.  

Així doncs, els sectors menys productius segueixen baixant (sector agricultura) fent augmentar 
la productivitat general. Això es pot veure a la taula 4.1 on entre els anys 1996 i 2001 el pes de 
l’agricultura sobre el total ha disminuït. Es veu com els altres sectors també ajuden a l’augment 
de la productivitat com és el cas de la disminució dels ocupats en el sector indústria, mantenint-
se en aquest la producció. A la taula 4.1 també s’observen augments dels sectors de la 
construcció i serveis. 

 1996 2001 

 % 
VAB 

%  
Ocupats 

Productivitat 
(�/ocupat) 

% 
VAB 

% 
Ocupats 

Productivitat 
(�/ocupat) 

Agricultura 
ramaderia i 

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

Energia i 
Indústria 30,6 32,1 35.121 28,8 25,2 44.327 

Construcció 6,8 7,0 36.091 7,7 10,4 28.898 
Serveis 64,8 57,7 41.382 66,3 62,0 41.391 
SIFMI -4,2   -4,4   

TOTAL 100 100 36.878 100 100 38.720 

 

Taula 4.1: Comparació entre sectors productius de l’economia Catalana 
entre els anys 1996 i 2001. 

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



���������	�
����
	����������
���	������	���������������������������
�������� �����27�

 

En aquesta mateixa taula (4.1) es pot observar l’enorme pes del sector serveis i del de la 
indústria i energia que encara representa l’any 2001 una quarta part del VAB català. 
Considerant les dades de la taula 4.1 més desagregades, veure annex B, apartat B.1 es 
presenta el següent gràfic, figura 4.1, amb els subsectors amb més pes sobre el VAB català. 

VAB a l'AMB (2001) 
Principals sectors

26,10%

17,80%

10,50%
9,60%

6,60%

6,60%

6,70%

16%

Indústria

Inmmobiliària i serveis empresarials

Comerç

Transports i comunicacions

Construcció

Hostaleria

Mediació fiancera

Altres

 

Evidentment la figura 4.1 corrobora el ja descrit anteriorment i aporta més informació sobre els 
subsectors que tenen més pes dins dels sectors amb més pes de l’economia catalana. Ara bé 
també es pot veure entre aquests mateixos anys com han evolucionat les xifres absolutes del 
VAB per aquests mateixos sectors productius.  

A continuació, a la taula 4.2 es presenten les xifres nominals en euros corrents dels diferents 
sectors productius de l’economia catalana. 

 En milers d’euros corrents 
 1996 2001 

Agricultura ramaderia i 
pesca 1.653.144 1.703.317 

Energia i Indústria 24.841.242 31.424.358 
Construcció 5.544.476 8.423.372 

Serveis 52.671.500 72.244.677 
SIFMI -3.407.227 -4.794.740 

TOTAL 81.303.135  109.000.984 

 

Taula 4.2: Comparació entre sectors productius de l’economia Catalana 
entre els anys 1996 i 2001 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 

Figura 4.1: Principals sectors de l’economia Catalana l’any 2001 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 
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Situant Catalunya i la seva economia regional en el context Europeu, tal i com es mostra a la 
taula 4.3 l’any 2002. 

 Agricultura  Indústria Construcció  Serveis 
Alemanya 1,1 24,3 4,5 70,1 

Baden-Württemberg 0,8 33 4,7 61,5 
Baviera 1,2 25,9 4,5 68,4 
Berlín 0,2 13,8 3,6 82,4 

Àustria 2,1 22,9 7,4 67,6 
Viena 0,2 12 5,1 82,7 

Bèlgica 1,2 20,8 4,8 73,2 
Regió de Brussel·les 0 10 2,1 87,9 

Espanya 3,2 19,3 9,2 68,2 
Catalunya 1,5 26,6 7,7 64,2 

Madrid 0,2 14,7 7,9 77,2 
França 2,6 19,7 4,8 72,9 

Île de France 0,2 13,9 3,2 82,7 
Rhône-Alpes 1,4 25,5 5,6 67,5 

Grècia 7 14 8,1 70,8 
Regió d'Atenes 0,6 12,8 8,9 77,7 

Holanda 2,5 19 5,9 72,6 
Regió d'Amsterdam 1,4 11,8 4,5 82,3 

Itàlia  2,6 22,1 5 70,3 
Lazio 1,4 13,9 3,6 81,1 

Lombardia 1,5 29,4 4 65,1 
Piemont 1,9 27,1 5 66 
Portugal 3,6 19,7 7,6 69,1 
Lisboa 0,7 12,6 6,8 79,8 

Regne Unit 1 18,5 6,1 74,4 
Gran London 0,1 12,7 7,8 79,4 

Gran Manchester 0,1 19,6 6 74,3 
Suècia 1,8 23,1 4,4 70,6 

Estocolm 0,1 13 3,6 83,3 

 

A la taula 4.3 es veu que Catalunya s’assembla més a regions industrialitzades com Baden-
Württemberg, Lombardia o Piemont que no són capitals administratives dels seus diversos 
països.  

L’economia Catalana presenta algunes diferencies substancials amb les economies regionals 
que acullen la capital administrativa del país com pot ser la regió de Brussel·les o el Gran 
London on el sector serveis té un pes encara més important que en el cas català i el sector 
industrial té un pes inferior.  

Figura 4.2 esquematitza les dades donades a la taula 4.3 i permet una comparació més visual 
entre les regions europees considerades. 

Taula 4.3: Comparació entre el pes dels sectors productius de diferents 
economies europees l’any 2002. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EUROSTAT. 
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Estructura productiva del VAB, any 2002
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Aquestes dades permeten donar una visió de l’evolució temporal sectorial de l’economia 
catalana dels darrers anys del segle XX en el context europeu i espanyol. Ara bé, per veure 
l’evolució en el context espanyol de l’economia catalana durant els anys immediatament 
anteriors a la redacció d’aquest projecte respecte la resta d’Espanya, es presenta la taula 4.4. 

 
PIB 

nominal 
Milions d’� 

Pes 
sobre 

Espanya 
(%) 

PIB per 
habitant 
(�/hab) 

Índex 
Espanya 

= 100 

Creix. PIB 
nominal 

00-07 

Creix. 
habit. 
00-07 

Creix. 
PIB per 
habit. 
00-07 

Andalusia 146.093 13,92 18.298 78,2 8,3 1,4 6,8 
Aragó 32.601 3,11 25.361 108,4 7,6 1,0 6,5 

Astúries 22.431 2,14 21.200 90,6 7,1 -0,1 7,1 
Balears 25.944 2,47 25.238 107,9 7,0 3,0 3,9 

Canàries 42.386 4,04 21.004 89,8 7,6 2,4 5,1 
Cantàbria 13.248 1,26 23.377 99,9 7,9 0,9 6,9 

Castella i Lleó 56.256 5,36 22.589 96,6 7,1 0,2 6,9 
Castella - La 

Manxa 36.202 3,45 18.564 79,3 7,8 1,7 6,0 

Catalunya 196.546 18,72 27.445 117,3 7,4 2,0 5,3 
País Valencià 102.403 9,75 21.239 90,8 7,7 2,6 5,0 
Extremadura 17.302 1,65 16.080 68,7 7,3 2,0 7,1 

Galícia 53.995 5,14 19.800 84,6 7,4 2,0 7,2 
Madrid 183.032 17,43 29.965 128,1 7,4 2,3 5,0 
Múrcia 27.237 2,59 19.574 83,7 8,7 2,7 5,9 
Navarra 17.698 1,69 29.483 126,0 7,1 1,3 5,8 

País Basc 65.147 6,21 30.599 130,8 7,3 0,4 6,9 
Rioja 7.642 0,73 24.717 105,6 6,9 2,0 4,8 
Ceuta 1.578 0,15 21.994 94,0 7,5 1,0 7,4 
Melilla 1.441 0,14 21.089 90,1 7,6 0,6 6,9 

Espanya 1.049.848 100 23.396 100 7,6 1,6 5,9 

Taula 4.4: Dades econòmiques autonòmiques espanyoles del PIB nominal i PIB per habitant 
del 2007. Evolució respecte l’any 2000. 

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

Figura 4.2: Principals sectors de l’economia Catalana l’any 2002. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EUROSTAT. 
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En termes nominals, el PIB de Catalunya al 2007 representa el 18,7% del PIB nacional, amb 
un valor de 196.546 milions d’euros. Catalunya continua sent l’economia amb més pes en el 
conjunt nacional, seguida de Madrid (17,4%) i Andalusia (13,9%). 

El 2007, a Catalunya el PIB per càpita és de 27.445 �/h., que representa un 17,3% superior a 
la mitjana espanyola i que situa Catalunya en el quart lloc del rànquing de regions. Les regions 
d’Espanya que ocupen les primeres posicions en termes de PIB per càpita són el País Basc 
(130,8% respecte d’Espanya, 100%), Madrid (128,1%) i Navarra (126,0%). En els darrers anys 
Catalunya ha perdut posicions relatives respecte a la mitjana espanyola, i el PIB per càpita ha 
passat de representar un 121,8% al 2000 al 117,3% actual. 

4.2. L’Àmbit metropolità de Barcelona 

En aquest apartat es presenta l’Àmbit Metropolità de Barcelona que engloba les comarques del 
Barcelonès, les dues comarques del Vallès, Garraf, Maresme, Alt Penedès i Baix Llobregat. 
Amb una extensió de 3.200km2 concentrant el 75% de la població catalana (4,4 milions 
d’habitants).  

Tot i que en la majoria dels apartats del present treball es considera la província de Barcelona i 
no l’Àmbit Metropolità de Barcelona degut a la disponibilitat de dades per establir comparacions 
amb altres regions. La província de Barcelona configura un NUT de nivell 3. En aquest punt 
s’ha considerat que el realment representatiu de l’economia Barcelonina i del seu entorn és 
l’AMB a més a més es disposa de dades prou desagregades facilitades per l’IDESCAT per 
poder establir una “radiografia” de l’economia regional de l’AMB. 

  AMB CATALUNYA 

 % VAB % 
Ocupats 

Productivitat 
(�/ocupat) % VAB % 

Ocupats 
Productivitat 
(�/ocupat) 

Agricultura ramaderia 
i pesca 0,5 0,8 24.608 1,6 2,5 24.584 

Energia i Indústria 28,4 25,7 43.630 28,8 25,2 44.327 
Construcció 6,6 9,1 28.898 7,7 10,4 28.898 

Serveis 68,8 64,5 42.084 66,3 62 41.391 
SIFMI -4,4   -4,4   

TOTAL 100 100 39.412 100 100 38.720 

 

A partir de les dades de la taula 4.5 s’observa una estructura econòmica per l’AMB altament 
terciaritzada amb un pes molt petit de l’agricultura i un pes prou relatiu del sector industrial i 

Taula 4.5: Comparació entre sectors productius de l’economia catalana i l’economia de 
l’AMB (2001). 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i l’IDESCAT. 
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d’energia. Aquest pes del sector industrial és herència d’un passat fortament industrial. 

Amb la incorporació d’Espanya a la Unió Europea, l’àrea de Barcelona va passar a esdevenir 
una metròpolis internacional orientada a la producció de bens i serveis tal i com es pot llegir a 
Trullén i Boix (2003). En aquest sentit també es pot llegir al monogràfic de la Cambra de 
Comerç de Barcelona (2007) la importància de les exportacions de bens i serveis. Tal i com 
s’il·lustra a l’apartat B.2 de l’annex B la taxa de variació interanual en volum de l’economia 
Catalana de les exportacions de bens i serveis es va mantenir per quasi tot el període 2001-
2006 per sobre la mitjana espanyola i en alguns anys per sobre la mitjana Europea.  

L’especialització del sector terciari es posa de manifest en presentar les dades desagregades 
dels principals subsectors en ordre d’importància que participen al agregat total del VAB. Veure 
la representació a la figura 4.3. 

VAB a l'AMB (2001) 
Principals sectors
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Amb les dades presentades a la taula 4.5, s’observa que l’economia de l’AMB tendeix a 
assemblar-se una mica més a les economies altament terciaritzades europees vistes a la taula 
4.3. Comparant l’economia regional de l’AMB amb la catalana es posa de manifest que el 
sector indústria i energia resta pràcticament igual (sobre un 28% del VAB) mentre que el sector 
de l’agricultura, ramaderia i pesca passa a ocupar una posició merament “testimonial” en el pes 
sobre el VAB en el cas de l’AMB. 

Aquesta disminució juntament amb el petit diferencial del sector construcció l’aprofita el sector 
serveis per augmentar en dos punts i mig la seva participació en el VAB. 

Figura 4.3: Principals sectors de l’economia de l’AMB l’any 2001. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i l’IDESCAT. 
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Una vegada establerta una primera comparació de l’economia regional de l’AMB amb la 
catalana, es presenten a les taules 4.6 i 4.7 xifres detallades de l’evolució sectorial de 
l’economia de l’AMB entre els anys 1991 i 2001. Per consultar dades més detallades i amb una 
desagregació sectorial més precisa, consultar annex B, apartat B.3  

 1991 1996 2001 
 % VAB Ocupació % VAB Ocupació % VAB Ocupació 

Agricultura 
ramaderia i 

pesca 
0,4 0,9 0,6 1,0 0,5 0,8 

Energia i 
Indústria 33,2 37,5 30,4 32,4 28,4 25,7 

Construcció 7,6 7,2 5,7 5,9 6,6 9,1 
Serveis 66,6 54,4 67,4 60,1 68,8 64,5 
SIFMI -7,9  -4,2  -4,4  

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

 

 

 VAB 
 Milers d’� (2001) Creixement 91-01 (%) 

Agricultura ramaderia i 
pesca 385.712 4,6 

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

Serveis 52.948.718 2,6 
SIFMI -4.794.740  

TOTAL 76.917.884 2,3 

 

A partir de la taula 4.6 s’observa la disminució del pes percentual sobre el VAB del sector 
indústria i energia, aquesta disminució és més acusada en observar l’ocupació d’aquest mateix 
sector que cau més marcadament que el propi pes sobre el VAB entre els anys 1991 i 2001. 
En concret mentre el pes percentual sobre el VAB del sector indústria cau en 4,8 punts, 
l’ocupació ho fa en 11,8 punts. Aquest fet pot explicar el punt ja mencionat per l’economia 
catalana de l’augment de productivitat.  

De la mateixa forma que s’ha vist amb anterioritat per l’economia catalana, el sector serveis 
experimenta un augment en el pes sobre el VAB de l’AMB entre els anys 1991 i 2001 tendint 
cap a una terciarització de l’economia. Cal destacar en aquest punt un important augment de 
l’ocupació en aquest sector (augment percentual de 10,1 punts).  

Taula 4.7: Xifres absolutes per sectors de l’economia de l’AMB l’any 2001. 
Creixement percentual sectorial respecte l’any 1991.  

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

Taula 4.6: Comparació entre sectors productius de l’economia de l’AMB 
entre els anys 1991, 1996 i 2001. Pes percentual. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i l’IDESCAT. 
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El sector de la construcció sembla seguir una tendència aproximadament estable. Val a dir que 
a la taula 4.6 es presenten dades del sector de la construcció de l’any 1991, any precedent a 
l’any Olímpic on la construcció va ser molt intensa per tal de tenir enllestides totes les 
infraestructures per l’event internacional. Aquest fet s’il·lustra al veure les dades del sector de 
la construcció per l’any 1996, on tant el pes sobre el total del VAB com l’ocupació havien sofert 
descensos d’ aproximadament dos punts percentuals.  

El sector de l’agricultura, ramaderia i pesca resisteix a perdre pes entre els anys 1991 i 2001, 
mantenint-se però en nivells molt baixos sobre el pes total del VAB. Es pot apuntar a una certa 
millora de la productivitat degut a factors tan diversos com pot ser la tecnificació o la millora 
dels adobs ja que mentre que entre el 1991 i el 2001 el pes percentual sobre el VAB total de la 
regió de l’AMB va pujar una dècima (0,1), l’ocupació per aquest sector va baixar per al mateix 
període en 0,1 punts.  

A continuació es presenten les xifres del pes de l’economia de l’AMB sobre el total de 
l’economia catalana. Es presenten xifres de participació percentual per als anys 1996 i 2001 
(veure figura 4.4). Per veure dades més detallades dirigir-se a l’annex B, apartat B.4. 
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L’economia de l’AMB té un pes molt important en el total de l’economia catalana. Aquesta 
importància ha augmentat entre els anys 1996 i 2001 passant d’un 69,2% a un 70,6% del pes 
del VAB Català. Els sectors que participen amb més força sobre el conjunt sectorial català són 
els serveis amb xifres de més del 70% sobre el total català i l’energia i indústria amb gairebé un 
70% sobre el total català l’any 2001 (69,5%). 

Figura 4.4: Pes del VAB de diferents sectors de l’economia de l’AMB sobre 
el VAB de Catalunya. Valors percentuals per als anys 1996 i 2001. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i l’IDESCAT. 
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5. Models de finançament d’infraestructures de 
transport 

A l’hora de planificar infraestructures sempre sorgeixen dificultats com ambientals o de 
redistribució de la inversió que dificulten la presa de decisions, però és potser l’aspecte del 
finançament de la infraestructura, degut a les grans sumes de capitals que aquest representa, 
el que constitueix el punt més important a l’hora de planificar la infraestructura.  

Aquest problema s’ha posat de manifest els darrers anys degut a diversos elements que 
pressionen les administracions per augmentar i millorar les infraestructures. L’ampliació i 
construcció de la UE i la globalització, obliguen a tenir millors comunicacions. Les 
liberalitzacions de les economies i la ja mencionada globalització requereixen economies cada 
vegada més competitives.  

Fins ara el plantejament del finançament d’infraestructures ha passat per models de 
finançament públic limitats per pressupostos generals i exigències de la política econòmica en 
relació a la moderació de dèficit públic, subvencions i inflació. 

Aquesta manca de recursos financers públics s’ha vist agreujada degut al propi augment de la 
demanda d’infraestructures, la pèrdua per part d’Espanya de Fons Estructurals provinents de la 
Unió Europea i pel nou marc d’estabilitat econòmica de la UE. 

Es potser aquest darrer punt, el nou marc d’estabilitat econòmica de la UE, és a dir, els criteris 
de convergència imposats per la UE els que van suposar en principi un fre al finançament 
públic tradicional. A continuació és presenten les característiques principals d’aquests criteris 
de convergència: 

- Imposats al Tractat de Maastricht (1992). 

- Necessaris per la incorporació a la Unió Monetària. 

- Impliquen una estricta disciplina pressupostaria: 

o Limitació del dèficit públic (cap país no pot tenir dèficits de més del 3% del PIB). 

o Limitació del deute públic (màxim del 60% del valor el PIB).  

o Taxa d’inflació (IPC), el diferencial amb relació als ja estats membres amb millor 
comportament en matèria d’estabilitat de preus no devia d’excedir del 1’5 durant 
l’any anterior a la Integració Monetària del país.  

o Tipus de canvi, no haver devaluat la moneda durant els dos últims anys. 

- Fort control de la Comissió Europea dels comptes públics mitjançant la norma SEC(95). 

A causa d’aquests factors s’aprecia una tendència cap a la integració del sector privat en els 
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mecanismes de finançament d’infraestructures. Aquestes solucions són molt variades, 
adaptant-se a la legislació i a la naturalesa dels projectes que s’han de finançar. 

El Llibre Verd de la Unió Europea (2004) ja definia un tipus de d’associació publico – privada, 
les PPP (Partenariats Publico Privats) per superar les dificultats en inversió en infraestructures 
fruit dels compromisos sobre l’estabilitat pressupostaria que fixa la pròpia Unió Europea.  

Tot i que la pèrdua de les ajudes Europees s’han mencionat com un element que ha obligat a 
l’entrada de capitals privats, aquestes en un primer moment van ser pensades per ajudar als 
estats membres menys desenvolupats. En el cas de l’Estat Espanyol, s’ha passat de ser 
receptors de fons Europeus a ser donants de capitals per a que altres països de recent 
integració i menys desenvolupats siguin receptors de fons. 

A continuació es presenten els principals models de finançament possibles que han sorgit els 
darrers anys juntament amb el mètode de finançament públic pressupostari tradicional. Així 
doncs es divideixen els diferents mètodes en: Públics, Mixtes (PPP) i Privats. 

La tria dels diferents models dependrà tant de la rendibilitat econòmica del projecte com de la 
social, tal i com s’il·lustra a la figura següent (figura 5.1). 
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Figura 5.1: Potencials mètodes de finançament d’infraestructures segona la seva 
rendibilitat econòmica i financera.  

Font: Elaboració pròpia a partir de documentació del Vè curs avançat de gestió privada 
d’infraestructures. 
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5.1. Finançament Públic 

Els recursos econòmics d’aquest tipus de finançament s’obtenen principalment dels 
contribuents que mitjançant impostos o endeutament contribueixen a que l’Administració 
competent pugui finançar infraestructures que es consideren d’interès i domini públic. 

Arran de l’augment de la pressió pressupostaria i dins del capítol del finançament públic la 
primera qüestió que es plantegen les administracions públiques de cara al finançament de les 
infraestructures és, si és possible finançar aquestes amb recursos públics sense que tinguin 
repercussió en la Comptabilitat Nacional. La resposta és sí, tot i que depèn del sistema de 
finançament públic que s’utilitzi. 

Val la pena fer un parèntesi en aquest punt per definir les diferencies entre dèficit públic i dèficit 
pressupostari ja que els criteris de comptabilitat nacional són diferents als de comptabilitat 
pressupostaria. 

La compatibilitat Nacional es basa en el principi de l’import (devengo) quan aquest es reporta, 
en canvi la pressupostària es basa en el principi de caixa, és a dir, al moment que es paga. 

Llavors d’acord amb això el concepte de dèficit públic és la resta dels ingressos pressupostaris 
menys les despeses no financeres, que és diferent del dèficit pressupostari. D’aquesta forma 
les operacions a càrrec dels capítols VIII i IX no computen com dèficit públic. 

A l’annex C, apartat C.1 és presenta la figura C.1 on es reflexa amb claredat la diferència dels 
dos conceptes i la seva localització dins de la Comptabilitat Nacional. També a l’annex C, 
apartat C.1 mitjançant un quadre es defineixen i diferencien amb exactitud els termes sector 
públic i administració pública. 

Així doncs dins del finançament públic es distingeix els finançaments amb consignacions 
pressupostaries (sobre el dèficit públic) i els finançaments amb consignacions no 
pressupostaries. 

Models amb consignacions pressupostàries 

- Contracte d’obra amb abonament de certificacions 

L’administració competent expedeix cada cert període de temps estipulat el concepte 
de pagament per l’obra executada durant el període. Aquests van a càrrec del 
Pressupost de l’Administració Pública corresponent comptabilitzant com a dèficit públic. 

- Formules d’ajornament o fraccionament del pagament 

En aquest cas l’Administració, mitjançant una societat concessionària o una agent de 
dret públic amb capacitat d’endeutament mobilitza capital privat. Els costos els pagarà 
la pròpia administració en futures consignacions pressupostàries. Amb aquest mètode 
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s’aconsegueix no gravar aquests costos en els pressupostos durant els anys de 
construcció. Dins d’aquest grup es poden distingir els següents subgrups: 

• Model alemany.- Equival a un contracte clau en mà, el període màxim 
contemplat és de 10 anys. 

• Peatge a l’ombra.- Es tracta d’un sistema concessional. El sector privat 
s’encarrega de la construcció, millora o manteniment d’una infraestructura a 
canvi d’un peatge indirecte normalment proporcional a la demanda de mobilitat. 

• Inversions indirectes.- Es financen projectes mitjançant transferències de capital 
i aportacions de capital. 

Model amb consignacions no pressupostàries 

Aquest model és el que s’estableix amb les societats considerades sector públic però no 
administració pública, els ents i societats estatals comercials. Aquí s’inclouen les Entitats 
Públiques Empresarials (EPE). Les EPEs són entitats de dret públic regides pel dret privat que 
duen a terme activitats comercials generant uns ingressos determinats.  

Si aquests ingressos superen la meitat de les despeses d’explotació i les amortitzacions es 
consideren EPE’s comercials (societats no financeres) si a més a més són rentables a llarg 
termini les aportacions de l’administració a aquestes passen a comptar-se com transferències 
financeres sense computar com a dèficit públic. 

Aquesta és doncs una forma també utilitzada per l’EUROSTAT, redactor de les normes 
comptables (SEC95) per controlar amb detall i marcar els límits entre les societats 
instrumentals (financeres) i les societats comercials (no financeres). 

Els fons Europeus 

Els fons Europeus han estat un recurs molt utilitzat per l’Estat Espanyol a l’hora de finançar 
infraestructures. Per veure més informació de la seva incidència a l’Estat Espanyol i a 
Catalunya veure l’apartat 3.2 de la memòria i l’apartat A.4 de l’annex.  

L’eurovinyeta 

El juny del 2006 la Unió Europea va adoptar un nou marc legal que regula el sistema de taxes 
o de peatges als camions. Aquesta Directiva Europea (DIRECTIVA 2006/38/CE) és coneix 
amb el nom d'Eurovinyeta . Té com a objectiu incrementar l'eficiència del sistema terrestre de 
transport de mercaderies i obre la possibilitat de l'aplicació de taxes per utilitzar una carretera. 
L’objectiu final que busca és aconseguir una internalització dels costos directes 
d'infraestructura i d'operació. Encara que la incorporació de les externalitats o costos externs 
socioambientals està en discussió. 
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En altres països on ja s’utilitza aquest marc legal es veu com ha augmentat en general la 
productivitat del sistema de transport per carretera, reduint els viatges de buit i modernitzant les 
flotes de camions. En aquests països els petits operadors s’han unit per competir amb millors 
condicions.  

5.2. Finançament Mixt (PPP) 

El Llibre Verd de la Comissió Europea (2004) defineix el PPP com “diferents formes de 
cooperació entre les autoritats públiques i el món empresarial amb l’objectiu de garantir el 
finançament, la construcció, la renovació, la gestió o el manteniment d’una infraestructura o la 
prestació d’un servei”. 

La Comissió Europea busca mitjançant aquest model de finançament mixt com a objectiu final 
una major eficiència al llarg plaç de la inversió. Dins d’aquesta eficiència a llarg plaç s’inclou 
tant els beneficis socials (que persegueixen les administracions) com els beneficis econòmics 
(perseguits per l’empresa privada). 

Algunes de les principals característiques que marca el Llibre Verd per assolir aquest objectiu: 

– Sol combinar el finançament públic i privat. 

– Participació activa i important en diferents etapes del projecte (disseny, 
realització, execució i finançament). 

– Durada relativament llarga de la relació de cooperació entre els socis públics i 
privats en els diferents aspectes del projecte que es porta a terme. 

– S’estableix un repartiment de riscos entre la part pública i la part privada. 

Aquest repartiment de riscos bé delimitat per les normes de comptabilitat europees SEC95. Els 
riscs que es poden presentar en un PPP són els relacionats amb la construcció, disponibilitat i 
demanda. 

Els riscs de construcció es poden donar per retards, canvis en el projecte constructiu o 
sobrecostos per exemple. Els relacionats amb la disponibilitat poden ser de productivitat o 
d’actualització de tecnologies entre altres. En quant a la demanda els riscos més usuals poden 
produir-se per la competència d’altres infraestructures, canvis en les pautes de la mobilitat o 
cicles econòmics.  

D’aquests riscs, per a que es doni el PPP almenys dos dels tres riscs han de ser assumits pel 
concessionari i un d’aquest ha de ser el de construcció. Si no és donen aquestes condicions, 
l’obra passarà a ser un actiu de l’administració i per tant comptabilitzar com dèficit públic.  

Mitjançant la contractació a través dels PPP l’administració té, a llarg termini, un estructura de 
fiançament més assumible per al pressupost públic. S’aprofiten les capacitats del sector privat, 
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el conegut com “know-how” per gestionar la construcció i funcionament de les infraestructures. 

Amb els models de PPP l’administració gaudeix d’un major marge de seguretat pressupostària 
al externalitzar part de l’endeutament respecte els mètodes de finançament públics. Aquesta 
externalització ve possibilitada per l’endeutament privat. 

Com a possibles desavantatges, el model dels PPP pot representar una pèrdua relativa de 
control sobre la infraestructura ja que els PPP són estructures inflexibles a llarg plaç. Les 
condicions de les PPP es recullen al plec de condicions. Per veure amb més detalls els 
elements característics del plec de condicions d’un projecte d’infraestructures (que pot ser regit 
per la col·laboració pública – privada) veure l’annex C, apartat C.2. 

Els tipus de col·laboració pública – privada poden ser molt diversos. Com alguns exemples es 
poden mencionar la concessió de carreteres amb peatge a l’ombra, la concessió 
d’equipaments o el dret de superfície privat per equipaments entre altres. 

5.3. Finançament Privat 

Solament les infraestructures de transport més rentables financerament són les que permeten 
la participació única de la iniciativa privada. Aquestes però, resulten escasses degut a que els 
projectes d’infraestructures, en la seva totalitat de processos, necessiten grans volums de 
capitals per ser dutes a terme; a més a més de dur implícits factors com la incertesa o el risc.  

Tot i això, quan el sector privat és l’únic gestor d’un projecte d’infraestructures, ho fa mitjançant 
els acords de concessions tradicionals. A Espanya i més concretament a Catalunya el règim de 
concessió tradicional té un cert implantament en els casos de les autopistes de peatges. 
Aquestes infraestructures van ser planificades a finals dels anys 60 i construïdes als anys 70. 
En una època en que l’Administració no disposava de suficients capitals per dur a terme la 
infraestructura.  

La iniciativa privada, després d’un concurs públic de lliure competència (licitació) es compromet 
a construir, explotar i mantenir la infraestructura amb la totalitat dels riscos durant un cert 
període de temps. Els sistemes de retribució són els ja coneguts a Catalunya com les cabines 
de cobrament directe d’un peatge a l’usuari o bé nous models com l’anomenat “free-flow” que 
representa una evolució al cobrament de tarifes directes. En aquest mètode, l’usuari adquireix 
una tarja amb un crèdit monetari per poder circular per l’autopista. Al llarg de l’autopista hi ha 
instal·lats sensors que determinen quants de quilòmetres ha realitzat el cotxe i li ho cobren 
directament de la targeta. Aquest mètode és utilitzat a l’autopista radial de Santiago de Xile a 
Xile. 

Com a eines financeres, la iniciativa privada pot triar entre el finançament tradicional (préstecs 
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a entitats bancàries) o bé el nou mètode de préstec bancari anomenat project finance que 
s’utilitza per finançar infraestructures que demostren tenir una rendibilitat financera provada a 
un millor cost. Per veure més informació del project finance anar a l’annex C, apartat C.3. 

Dins de l’esquema tradicional es troben els contractes dels següents, on a la pròpia 
denominació de cada opció es descriu en termes del grau d’intervenció publica i privada i les 
principals responsabilitats a desenvolupar. 

El principal tipus de contracte BOT, (Build–Operate–Transfer), s’adjudica per la construcció i 
operació (incloent gestió) d’una infraestructura fins que aquesta es transfereix al sector públic 
al finalitzar el període de concessió. 

Altres variacions del BOT que s’utilitzen per noves infraestructures (amb altres condicions) i 
rehabilitació d’infraestructures són el BOOT (Build–Own–Operate–Transfer); BLT (Build–
Lease–Transfer); DBFO (Design-Build–Finance–Operate); ROT (Rehabilitate–Operate–
Transfer). 

Aquests detalls es recullen òbviament al plec de condicions del contracte del projecte de la 
infraestructura. Per veure informació referent al contracte d’una infraestructura consultar 
apartat C.2 de l’annex C. 

Així doncs, aquest sistema de finançament privat d’infraestructures no fa ús de les ajudes 
estatals i tota la inversió computa al balanç del concessionari no gravant així als pressupostos 
de les administracions públiques ni als seus comptes de dèficit públic. El concessionari ha de 
ser una societat sòlida, de capital intensiu, capaç d’endeutar-se en grans proporcions i aportar 
alhora la resta de en forma de recursos propis. Normalment en un projecte de concessió el 
repartiment entre deute i recursos propis es reparteix amb una relació del 80%-20%. 

Per veure un esquema de l’estructura típica del Cash-Flow d’una concessió dirigir-se a l’annex 
C, apartat C.4. 



���������	�
����
	����������
���	������	���������������������������
�������� �����41�

 

6. El cas de gestió i finançament de les 
infraestructures ferroviàries estatals 

Els darrers anys, la integració europea ha condicionat la realitat de les diferents companyies 
estatals públiques gestores de d’infraestructures. Dins d’aquest àmbit general, les societats 
públiques europees gestores d’infraestructures ferroviàries no s’han mantingut al marge.  

Aquests condicionants han estat diversos. El més directe ha estat l’obligatorietat de la 
separació comptable dels ents propietaris de les infraestructures de via i les societats que 
realitzen l’operació d’aquesta infraestructura. La directiva europea 2001/14/CE es va dictar per 
a la consecució d’aquest objectiu. Amb aquesta directiva europea es buscava: 

- Incentivar la competitivitat entre diferents operadors (nacionals o estrangers).  

- Un augment de l’eficiència en l’ús de la infraestructura.  

- El manteniment de la seguretat com a màxim atribut del transport ferroviari.  

- La realització de les inversions adequades en nova infraestructura.  

- El sanejament financer de les empreses ferroviàries públiques (que solien 
presentar uns nivells molt alts d’endeutament). 

A l’annex D, apartat D.1 es presenten les principals directives europees, normes estatals, reials 
decrets, ordres i resolucions ministerials que regulen el sector ferroviari espanyol.  

Tot i que indirectament també han jugat un paper molt important altres factors com els criteris 
de convergència de Maastricht, o factors de finançament apuntats al capítol 5 de la memòria. 

A nivell pràctic, alguns estats membres han apurat al màxim possible el plaç de transcripció 
d’aquesta directiva, com és el cas de l’estat espanyol. La directiva 2001/14 tenia com a plaç 
màxim de transposició a nivell dels estats membres l’any 2003. La creació de l’ent públic ADIF 
es va fer mitjançant la llei 39/2003 el 17 de desembre de l’any 2003.  

En altres casos les transposicions nacionals no han representat una immediata consecució 
dels objectius que perseguia la directiva europea. En molts estats, l’operadora “històrica” 
segueix mantenint una posició monopolista de privilegi degut a diverses barreres d’entrada al 
sector com poden ser la poca perspectiva de rendibilitat en front de la inversió, les poques 
ajudes estatals a noves empreses per fomentar el lliure mercat o la poca protecció legal fruit 
d’una transposició d’aquesta directiva poc concisa. 

Un exemple d’aquestes barreres d’entrada el trobem a Itàlia on el gestor infraestructura “Rete 
Ferroviaria Italiana SpA” (RFI), ha d’oferir els solcs necessaris per la circulació de trens al 
principal operador històric “Tenitalia” i a les altres operadores. A la pràctica però, per circular es 
necessari un certificat de seguretat que al país transalpí es lliurat per una filial de RFI, “Cesifer”. 
Aquest certificat és considerat com un obstacle per l’accés de les operadores privades al 
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mercat ferroviari italià. 

Les transcripcions de la directiva a cada país han fet aparèixer diferents models a Europa que 
tot i perseguir el mateix mandat difereixen en la forma de dur-ho a terme.  

A França per exemple, es creen dues empreses independents, RFF “Réseaux Ferré de 
France” gestor de la infraestructura i l’operadora SNCF “Société National de Chemins de Fer”. 
La particularitat està en que l’estat francès regeix per llei que el gestor, RFF, subcontracti 
pràcticament el 100% de les seves activitats a l’operador històric SNCF. 

Un altre cas es troba a Itàlia on es creen dues empreses separades dins d’un holding que les 
aglutina. El holding “Gruppo Ferrovie dello Stato SpA” és el propietari al mateix temps de 
l’operador “Tenitalia” i del gestor de la infraestructura “Rete Ferroviaria Italiana SpA”. 

En el cas espanyol, es creen dues empreses independents: Renfe Operadora i ADIF. La 
primera és la societat operadora i la segona la gestora de la infraestructura ferroviària. 

6.1. El cas estatal de gestió d’infraestructures ferroviàries 

Com a fruit de la transposició de les directives Europees a l’estat Espanyol, el panorama del 
sector ferroviari es va veure substancialment modificat.  

L’antiga empresa pública vertical RENFE passa a dividir-se en dos entitats públiques 
empresarials Renfe Operadora i ADIF. També apareix una nova entitat reguladora del sector 
ferroviari, el Comitè de Regulació Ferroviària.  

A continuació es presenten els principals agents que apareixen al sector Espanyol ferroviari. 

6.1.1. El Ministeri de Foment 

Segons la llei Espanyola 39/2003 el Ministeri de Foment és l’encarregat de l’administració del 
conjunt del sector ferroviari. Les competències del Ministeri són: 

- La planificació estratègica del sector ferroviari. Aquí s’hi inclou tant les 
infraestructures com l’oferta de servei. 

- L’ordenació general i la regulació del sistema ferroviari. En aquest punt s’hi 
inclou en especial les relacions dels agents del sector i temes relacionats amb 
la seguretat i interoperabilitat. 

- La definició d’objectius i la supervisió de les activitats i finançament d’ADIF i 
Renfe Operadora, ents públics empresarials ferroviaris.  

Dins del Ministeri de Foment, i més concretament de la secretaria d’Estat d’Infraestructures i 
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Planificació, existeix la Direcció General de Ferrocarrils, encarregada de l’elaboració, 
seguiment i supervisió de plans específics per al sector ferroviari, inspecció de les empreses 
públiques ferroviàries i del servei que presten, supervisió dels diferents sistemes ferroviaris, 
supervisió dels centres de manteniment, gestió dels títols de conducció al personal ferroviari 
així com l’homologació del centres que imparteixen cursos per obtenir aquests títols de 
conducció. 

Per consultar l’organigrama del ministeri de Foment consultar l’annex D, apartat D.2. 

6.1.2. El Comitè de Regulació Ferroviària 

El Comitè de Regulació Ferroviària és l’organisme regulador del sector ferroviari adscrit al 
Ministeri de Foment. 

Els objectius, funcions i competències que se li atribueixen com a regulador del sistema són els 
següents: 

- Vetllar per la pluralitat de l’oferta ferroviària. 
- Garantitzar la igualat de tots els operadors en les condicions d’accés al 

mercat. 
- Vigilar que els cànons establerts s’ajustin a la normativa i no siguin 

discriminatoris.  
- Resoldre els conflictes que puguin sorgir entre l’ADIF i les empreses 

prestadores de serveis ferroviaris com: 

� Assignació i us de la certificació de seguretat. 
� Aplicació dels criteris de la declaració sobre la xarxa. 
� Procediments d’adjudicació de capacitat. 
� Aplicació de tarifes als operadors. 

- Resoldre conflictes entre empreses ferroviàries. 
- Interpretar les clàusules de les llicencies i les autoritzacions per la prestació 

dels serveis d’interès públic. 
- Informar i assessorar al Ministeri de Foment i les autoritats regionals sobre 

matèries ferroviàries, especialment les relacionades amb un 
desenvolupament d’un mercat ferroviari competitiu. 
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La figura 6.1, il·lustra els diferents agents ferroviaris a nivell estatal i les relacions entre ells. 

 

6.1.3. Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) 

A partir de la mateixa llei, la 39/2003 es va crear l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries 
(ADIF) amb el principal objectiu de l’administració i construcció d’infraestructures ferroviàries.  

L’ADIF administra la quasi totalitat de la Xarxa Ferroviària d’Interès General (RFIG). Aquesta 
administració es fa mitjançant dues modalitats: 

- en règim comercial: les línies d’alta velocitat i d’ample de via internacional 
(UIC). 

- en règim d‘encàrrec de l’Estat: la xarxa convencional d’ample ibèric. 

A més a més d’administrador, també és l’encarregat de construir noves línies per encàrrec de 
l’estat, com per exemple el tram Barcelona - Figueres de la futura línia que unirà Madrid amb la 
frontera francesa. 

Ara bé, cal puntualitzar que no totes les obres de nova construcció són assignades a l’ADIF, en 

Figura 6.1: Agents ferroviaris a nivell estatal Espanyol i les seves relacions 
Nota: ACA és l’acrònim de Addicionals, Complementaris i Auxiliars (ACA). 

Font: Ministeri de Foment i ADIF. 
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el cas d’obres on la rendibilitat futura és “dubtable” l’Administració central encarrega l’obra a 
altres societats estatals instrumentals com pot ser SEITTSA (Societat Espanyola 
d’Infraestructures de Transport Terrestre). Aquesta societat que es finança bàsicament a partir 
de transferències econòmiques de l’administració central pot acudir també en casos concrets a 
la col·laboració pública - privada (CPP) o (PPP, Public Private Partnership). L’estació de trens 
d’alta velocitat de Medina del Campo, de la línia Madrid - Valladolid per exemple, la construeix 
SEITTSA. 

També fixa les tarifes per la prestació de serveis addicionals i adjudica una capacitat de la 
infraestructura a les empreses que ho sol·licitin. En aquest sentit, l’ADIF especifica en la seva 
Declaración sobre la Red, ADIF (publicació anual actualitzable), les tarifes, taxes i cànons 
exactes i actualitzats de totes les operacions que poden realitzar les operadores. 

El finançament de l’ADIF pot provenir tant de l’Administració central, mitjançant les aportacions 
i transferències que li fa el Ministeri de Foment mitjançant compensacions que es materialitzen 
en forma de transferències i d’aportacions d’infraestructures que passen a l’actiu de l’ADIF.  

L’ADIF també pot rebre finançament de la Unió Europea mitjançant els fons comunitaris. En 
aquest cas els projectes han de complir les especificacions marcades per la comissió per 
poder optar a aquests. Entre els requisits que es demana és que el material rodant i de via 
estigui equipat amb el sistema de senyalització de trànsit ferroviari ERTMS (European Railway 
Traffic Management System) i que pertanyi a la Xarxa Transeuropea de Transport. 

La línia d’alta velocitat Madrid - Barcelona ha rebut una aportació dels fons de cohesió entre els 
anys 2000-2006 d’uns 3.500 milions d’euros segons el Ministeri de Foment i la UE  

Una altra via de finançament de l’ADIF és mitjançant el cànon d’infraestructura que cobra als 
operadors ferroviaris per l’ús de les seves instal·lacions. L’ADIF també es finança mitjançant 
els ingressos d’explotació d’altres activitats com poden ser la concessió d’espais comercials en 
estacions. L’administrador d’infraestructures també pot utilitzar la via de l’endeutament amb 
entitats financeres privades per aconseguir finançament.  

Per al període 2007-2011 es previst que el volum d’inversió de l’ADIF sigui d’uns 23.000 milions 
d’euros a partir de totes les fonts de finançament. A l’annex D, punt D.3 es pot consultar una 
figura il·lustrativa amb totes les diferents vies de finançament de l’ADIF. Al capítol 6.2 de la 
memòria és donen més detalls del contracte programa entre l’ADIF i el Ministeri de Foment. 

6.1.4. Renfe Operadora 

L’entitat pública empresarial Renfe Operadora va sorgir de la mateixa llei que l’ADIF, la 
39/2003. Es va constituir a partir d’algunes unitats de negoci i activitats comercials de l’antiga 
RENFE i es va dotar d’autonomia de gestió dins dels límits que marquen els seus estatuts.  
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Els objectius de Renfe Operadora són la prestació de serveis ferroviaris de viatgers i 
mercaderies i d’altres activitats complementaries o lligades al transport ferroviari com per 
exemple pot ser la informació a l’usuari, gestió i manteniment d’actius lligats a l’explotació del 
servei com les màquines expenedores de bitllets i serveis de manteniment integral i consultoria 
externs. 

El Ministeri de Foment fixa el 2010 com l’any de la liberalització del sector ferroviari de 
passatgers. Per aquest any l’objectiu és que Renfe Operadora sigui una empresa sanejada i 
autònoma.  

Renfe continua i continuarà rebent de l’Estat compensacions en concepte d’obligacions de 
servei públic per la prestació de serveis de rodalies i regionals. Les unitats de negoci de llarga 
distància, alta velocitat i mercaderies es gestionen en règim comercial. D’aquestes unitats de 
negoci comercials, els serveis ferroviaris de transport de mercaderies s’emmarquen en un 
sector liberalitzat des de l’any 2006. 

Cal apuntar també que Renfe Operadora realitza les operacions de manteniment del material 
mòbil ja que aquest pertany al seu actiu. Aquesta unitat de negoci es coneix amb el nom 
d’INTEGRIA. 

L’estructura administrativa de Renfe Operadora i més concretament de les unitats de negocis 
de rodalies es presenten a l’annex D, punt D.4. Les unitats de negoci de rodalies i mitja 
distància han sofert durant l’any 2007 importants modificacions que afecten al sistema de 
rodalies de Barcelona. 

6.2. Les relacions entre els principals agents ferroviaris 
estatals 

Tot i que un dels objectius que persegueix la reorganització del sector és la gradual pèrdua de 
dependència econòmica de l’ADIF i la Renfe Operadora del Ministeri de Foment, s’ha de tenir 
en compte que fruit del dèficit històric i de la poca rendibilitat a curt plaç dels actius ferroviaris 
són molt importants els contractes que estableixen els diferents agents ferroviaris amb el 
Ministeri de Foment i entre ells. 

6.2.1. Contracte – Programa entre l’ADIF i el Ministeri de Foment 

Com es veu a la figura 6.1, les relacions entre el Ministeri de Foment i el gestor de la 
infraestructura (l’ADIF) es fa mitjançant contractes - programa i convenis. 

Fins l’any 2007 les relacions entre aquest dos agents es van fer bàsicament per la firma de 
convenis puntuals presents en els Plans Estratègics d’Infraestructures de Transport (PEIT) 
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preparats pel Ministeri de Foment. 

Per al període 2007-2010, s’ha firmat el contracte – programa entre l’administració central 
(Ministeri de Foment) i l’ADIF. Aquest contracte pretén ajudar a l’ADIF a aconseguir els 
objectius propis ja comentats a l’apartat 6.1.3. de la memòria. Tot i que en aquest programa 
s’especifiquen molts dels projectes que ha de dur a terme l’ADIF, el fet de signar un contracte 
per quatre anys vol donar a l’ADIF més capacitat d’autogestió. 

El contracte contempla una partida total d’uns 11.800 milions d’euros. D’aquests el 54,4 per 
cent (uns 6.461 milions d’euros) es destinen al manteniment, explotació i millora de la xarxa 
convencional titularitat de l’Estat. També es contemplen uns 3.408 milions d’euros per finançar 
infraestructures pròpies de l’ADIF. En contracte inclou una partida d’uns 1.715 milions d’euros 
per la construcció del tram Ourense - Santiago de Compostela de la línia Madrid – Galícia. 

El contracte programa també exigeix a l’ADIF d’assolir uns certs valors pactats per les dues 
parts en termes d’indicadors de prestació de serveis (qualitat d’infraestructures, fiabilitat, 
disponibilitat de les instal·lacions, accidentalitat i puntualitat). També es dóna una rellevant i 
creixent importància a la gestió socialment responsable. Per analitzar el desenvolupament del 
Contracte – Programa es crea una Comissió de Seguiment participada pels Ministeris de 
Foment, Economia i Hisenda i per l’ADIF. 

6.2.2. Contracte – Programa entre el Ministeri de Foment i Renfe Operadora 

El Contracte – Programa per al període 2006 - 2010 entre el Ministeri de Foment i Renfe 
Operadora s’elabora tenint en compte el període de transició pel que passa l’operadora. Durant 
aquest període Renfe Operadora s’haurà de preparar i enfortir la seva gestió i els seus actius 
de cara a la liberalització del transport ferroviari de passatgers, l’any 2010.  

L’Estat ha apostat per la potenciació del transport ferroviari. S’està desenvolupant una amplia 
xarxa d’infraestructures d’altes prestacions. Això exigeix a Renfe Operadora que es doti de 
nous trens que permetin l’aprofitament màxim de les noves xarxes. L’estat, mitjançant el 
contracte programa, dóna suport a aquesta inversió amb un total d’uns 2.140 milions d’euros 
per tot el període. 

D’aquest total d’aportacions hi ha una part de prestacions destinades a compensar a Renfe 
Operadora per la prestació dels serveis de Rodalies i Regionals.  

En els cas de les unitats de negoci de Rodalies, l’Estat subvenciona d’acord amb el Contracte 
Programa el cost no recuperat per la unitat de negoci via tarifària. A la figura 6.2 es pot veure 
l’evolució entre els anys 1999 i 2003 dels resultats d’explotació i les subvencions a l’explotació 
de l’unitat de negoci Rodalies de Renfe Operadora. La diferència entre l’import de la subvenció 
i el resultat d’explotació constitueix el marge de gestió.  
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Per el període 2006-2010, l’Estat preveu transferir a Renfe Operadora uns 1.667 milions 
d’euros per aquest concepte a les unitats de negoci de Rodalies i Mitja Distància. 

Durant aquest mateix període, la inversió total prevista de Renfe Operadora és d’uns 5.770 
milions d’euros. D’aquests, uns 4.400 milions van destinats a l’adquisició de nous trens i 
locomotores. L’Estat subvenciona l’operadora en aquest sentit amb uns 2.100 milions d’euros. 

L’acord contracte programa també remarca la seguretat com principi essencial de l’activitat de 
Renfe Operadora juntament amb la qualitat de servei i l’eficiència. 

Igualment que en el cas del contracte programa signat per l’ADIF i el Ministeri de Foment, es 
contempla la responsabilitat social de l’empresa. Dins del terme responsabilitat social 
s’inclouen la cultura empresarial, sostenibilitat ambiental i l’ètica en els recursos humans.  

6.2.3. Convenis entre Renfe Operadora i l’ADIF 

L’1 de gener del 2005 desapareixia l’antiga RENFE convertint-se en dos ents públics l’ADIF i 
Renfe Operadora. Les dues empreses, amb objectius i funcions diferents ja comentats en el 
punt 6.1 de la memòria havien d’iniciar en aquell moment una autogestió dels seus actius. A la 
pràctica però això no va ser possible degut al gran tamany d’actius que tenia l’antiga RENFE. 
L’ADIF va acollir, en diferents règims de gestió al seu actiu totes les infraestructures 
ferroviàries però a la pràctica no tenia suficient capacitat d’administració. Per aquest fet es van 
establir una sèrie de convenis entre l’ADIF i Renfe Operadora mitjançant els quals l’operadora 
passava a administrar aquelles estacions de la xarxa que es consideraven molt poc rendibles, 

Figura 6.2: Resultats d’explotació de l’unitat de negoci de Rodalies Renfe [M�]. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Foment i l’ADIF. 



���������	�
����
	����������
���	������	���������������������������
�������� �����49�

 

és a dir, les petites estacions de rodalies. 

L’acord principal es troba recollit al BOE (Boletín Oficial del Estado) [BOE, 2006, p.4.019]. Es 
coneix com a “Convenio de Encomienda”. 

Aquest va ser profitós per a les dues parts. L’ADIF aprofitava el “know-how” històric que tenia 
l’operadora en la gestió d’infraestructures i a la vegada podia destinar més recursos humans 
propis per gestionar les noves estacions de les línies d’alta velocitat.  

Aquests convenis s’havien d’anar reduint progressivament en el temps. L’objectiu era que 
l’ADIF, a l’anar guanyant eficiència i capacitat gestora en el temps, havia d’anar “recuperant” la 
gestió de la totalitat de les infraestructures ferroviàries tal i com s’estipulava als contractes 
programa que havia signat amb el Ministeri de Foment. 

Aquests acords però van crear dificultats de gestió ja que els actius de les estacions seguien 
pertanyent a l’ADIF però la gestió i el manteniment ho feia Renfe Operadora. El mètode de 
col·laboració per realitzar inversions que es va seguir és el següent: l’operadora, al gestionar 
les estacions que pertanyen a l’ADIF, coneixia l’estat real d’aquestes. Renfe, a l’estar 
gestionant les estacions, li proposava a l’ADIF les necessitats de millora i les noves obres a fer. 
L’ADIF, seguint els objectius del contracte programa signat amb el Ministeri de Foment, 
classificava aquestes demandes en un ordre de prioritats i elaborava un pla d’inversions per 
poder-les dur a terme. Aquestes obres, conegudes com “encomiendas” eren dutes a terme per 
Renfe Operadora. Mitjançant aquests convenis l’ADIF li encomanava a Renfe Operadora 
algunes de les obres que aquesta li havia proposat prèviament traspassant-li òbviament 
l’import de l’obra. 

La figura 6.3 il·lustra aquestes relacions ”encomiendas” entre Renfe Operadora i l’ADIF.  

 

 

Figura 6.3: Gestió de les obres d’inversió en manteniment i noves infraestructures a 
les estacions de Rodalies entre els anys 2004 – 2007. 

Font: Elaboració pròpia a partir de converses amb el cap de comunicació de Renfe 
Rodalies de Barcelona. 
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Aquests tipus de convenis s’han anat reduint. Des de l’any 2008 totes les inversions i millores 
ja les realitza l’entitat pública ADIF, ja que l’administrador d’infraestructures ha passat a 
gestionar aquestes estacions. 

Paral·lelament a aquest conveni també existien comissions de seguiment i planificació de la 
qualitat prestada per Renfe Operadora en la gestió d’aquestes estacions d’ADIF. 

A més a més d’aquests contactes, actualment, l’operadora i la gestora de la infraestructura es 
posen en contacte en diversos aspectes del funcionament de infraestructura en general. Un 
exemple és l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda. Per facilitar un servei 
totalment accessible, la Renfe Operadora comunica a l’ADIF línies per on prestaran servei els 
trens que permeten l’accés de persones amb mobilitat limitada. La gestora realitza les obres 
d’adequació necessàries a les estacions per facilitar aquesta plena mobilitat. 

6.3. Els casos metropolitans de gestió d’infraestructures de 
transports 

En els últims anys, a l’estat Espanyol, degut a la distribució competencial entre les diferents 
administracions públiques responsables dels aspectes relacionats amb la mobilitat 
metropolitana i amb la necessitat de donar resposta efectiva als problemes derivats d’aquesta 
demanda sorgeixen les ATP (Autoritats del Transport Públic).  

Aquestes pretenen oferir un model de mobilitat més funcional, sostenible i segur. Això 
comporta noves formes de planificació i gestió integrada d’equipaments infraestructures i 
serveis de transport públic que operen en l’entorn d’una gran ciutat.  

Les ATP són unes noves formes de gestionar els nous fenòmens de la mobilitat metropolitana. 
Es basen en la voluntat de superar els diferents conflictes d’interessos generats per les 
diferents administracions públiques competents, sobre la base de la negociació i el diàleg entre 
les diferents institucions públiques que possibiliten la pròpia mobilitat urbana.  

No existeix un marc institucional de referència concret que reguli les Autoritats del Transport 
Metropolitanes presents en molts àmbits metropolitans de l’estat Espanyol. Tot i això, tant el 
Pla Estratègic d’Infraestructures i Transport (PEIT) com les diferents Directives de Mobilitat 
Metropolitanes autonòmiques (per les autonomies que en tracen) propugnen les necessitats de 
definir nous marcs institucionals per millorar la planificació i coordinació de les polítiques en 
matèria de transport.  

Degut a aquesta mancança en el marc institucional, l’ordenament de les diferents ATP que han 
sorgit a la geografia Espanyola han utilitzat diferents fórmules de cooperació i coordinació 
oferts per la normativa Espanyola.  
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Les diferents fórmules, que pivoten al voltant de la constitució o no de l’ATP com entitat amb 
personalitat jurídica pròpia i independent dels seus integrats, es presenten a continuació: 

- ATP com identitat funcional sense personalitat jurídica pròpia 

Aquestes són fruit del establiment d’una relació de col·laboració o cooperació 
mitjançant convenis entre les administracions públiques interessades. En 
aquests convenis es regulen els mecanismes necessaris per facilitar la 
cooperació conceptuada entre diversos municipis de l’àmbit metropolità i els 
diferents nivells de les administracions públiques que hi puguin intervenir. 
Normalment aquests convenis són conseqüència de l’aplicació dels plans de 
transport que pot redactar l’executiu autonòmic o estatal. En zones com 
Galícia, Alicant o Castella i Lleó trobem exemples d’aquestes ATP. 

- ATP com entitats institucionals amb personalitat jurídica pròpia 

Dins d’aquest grup hi ha diferents possibilitats organitzatives a nivell 
interadministratiu. Aquestes s’estructuren segons les diferents personalitats 
jurídiques i es presenten a continuació: 

o ATP com entitat local supramunicipal 

Aquesta fórmula permet dues configuracions. La diferencia principal entre 
les dues és que les primeres tenen caràcter voluntari, mentre que les 
segones, les Entitats Metropolitanes depenen de la voluntat de la comunitat 
autònoma que pot imposar la creació d’aquestes mitjançant una llei, si bé 
s’exigeix l’audiència de les entitats locals afectades.  

� ATP com una Mancomunitat de Municipis o ATP com una 
Entitat Metropolitana 

Com exemples d’aquests dos tipus d’associacions supramunicipals, 
en el cas de l’ATP com a Mancomunitat de Municipis destaca la 
fórmula utilitzada a la capital de Navarra, Pamplona on es va crear 
una ATP com mancomunitat i per adaptar-se a la legislació vigent de 
la Comunitat Foral es van considerar tots els desplaçaments dins de 
la mancomunitat com viatges urbans. Com exemples de la ATP com 
Entitats Metropolitanes (EM) es poden destacar l’Entitat 
Metropolitana de València o l’EMT de l’Àmbit Metropolità de 
Barcelona. 

o ATP com consorci interadministratiu 

Aquestes es constitueixen com organismes públics amb personalitat jurídica 
pròpia en els que els seus components han cedit determinades 
competències. Aquests consorcis es configuren com instruments de 
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coordinació econòmica, tècnica i administrativa entre les Administracions 
competents (de l’Estat, Locals, Autonòmiques) i altres entitats.  

Dins d’aquest grup podem trobar entre altres, el Consorci de Transports de 
Biscaia, el Consorci Regional de Transports de Madrid o a Catalunya les 
Autoritats del Transport Metropolità (ATM). Les ATM Catalanes estan 
definides per lleis pròpies autonòmiques. El cas català i més concretament 
el barceloní és innovador ja que mitjançant les lleis de la mobilitat (per 
exemple la llei 9/2003 del 13 de juny) s’atorga a l’ATP la potestat d’elaborar i 
gestionar els Plans Directors de Mobilitat (PDM) que pretenen coordinar la 
mobilitat amb les diferents infraestructures existents i futures. Les 
infraestructures es planifiquen mitjançant els Plans Directors 
d’Infraestructures (PDI). 

o ATP com Entitat Pública Empresarial subjecta al dret privat  

Algunes comunitats autònomes han optat per l’estructuració de la seva ATP 
com Entitats Públiques Empresarials. És cas de la Comunitat Autònoma de 
Múrcia.  

A la següent figura, (figura 6.4) s’hi presenta la distribució geogràfica i tipològica de les 
principals ATP de l’Estat Espanyol. 

 

Figura 6.4: Distribució geogràfica i tipològica de les ATPs a Espanya.  
Font: Observatori de la mobilitat urbana, quarta edició (2006, pàg.83).  
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6.4. Gestió i finançament d’infraestructures de transport a la 
Regió Metropolitana de Barcelona. L’Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona 

6.4.1. L’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona 

Dins de l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) existeix l’ATP coneguda pel nom 
de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona.  

Aquest és un consorci creat l’any 1997, interadministratiu i de caràcter voluntari al que s’hi 
poden adherir totes les administracions titulars de serveis públics que pertanyin a la RMB i a 
les comarques limítrofs a aquesta.  

El principal objectiu que persegueix l’ATM de Barcelona és l’organització d’un sistema integrat 
capaç de potenciar el transport públic col·lectiu a l’àmbit d’actuació de la RMB i rodalies. Per 
assolir aquest objectiu, l’ATM desenvolupa les següents funcions: 

- Planificació d’infraestructures i serveis. 

- Relacions amb operadors de transport col·lectiu. 

- Finançament del sistema per les administracions. 

- Ordenació de les tarifes. 

- Comunicació. 

- Marc normatiu futur. 

- Altres funcions relacionades amb la mobilitat. 

D’aquestes funcions, les relacionades amb els contractes tant amb les administracions com 
amb els operadors i la integració tarifària (ordenació) es tracten per separat als següents 
subapartats 6.4.2 i 6.4.3. 

Pel que fa a les altres, que no deixen de ser menys importants, l’ATM s’encarrega de la 
planificació d’infraestructures en el seu àmbit d’actuació. Normalment cada deu anys 
s’elaboren els Plans Directors d’Infraestructures (PDI) independents tan de les Administracions 
com de les operadores encarregades de prestar serveis. 

Paral·lelament als PDI, en períodes més curts de temps (uns dos anys), en quant al 
finançament, s’elaboren i es fa un seguiment dels programes d’inversió corresponents. Aquests 
es coneixen també com a contractes – programa. En aquest punt l’ATM actua com una ròtula 
financera entre els diferents agents (administracions i operadores) que hi participen.  

En quant a la mobilitat, l’ATM s’encarrega d’elaborar, tramitar i avaluar el Pla Director de 
Mobilitat (PDM). Aquest té per objecte planificar la mobilitat de la regió tenint present tots els 
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modes de transport. Es traça d’acord amb la Llei de la Mobilitat Catalana i les Directius 
Nacionals de Mobilitat. 

La comunicació que realitza l’ATM com a imatge corporativa del sistema metropolità de 
transport públic col·lectiu ha de respectar i comptabilitzar en tot moment les pròpies dels titulars 
i operadors. Sovint es realitzen campanyes de comunicació amb l’objectiu de promoure 
l’utilització del sistema entre la població.  

L’ATM també s’encarrega i vetlla per tenir en un futur un marc normatiu adequat que permeti 
l’òptima gestió del sistema. Aquest punt resulta força important amb la recent integració de 
tarifes (veure el punt D.8 de l’annex). 

En aquest sentit l’ATM elabora propostes de futur a les administracions consorciades per al 
millor compliment dels objectius de mobilitat d’acord amb els dos instruments que marquen les 
línies de mobilitat a seguir: la Llei de la Mobilitat Catalana i les Directius Nacionals de Mobilitat.  

L’ATM també ha participat activament en diversos projectes europeus del foment de la mobilitat 
sostenible, alguns exemples són: 

- Projecte Miracles, dins de la Candidatura Civitas on Barcelona (representada 
per la ATM), juntament amb altres ciutats Europees es van comprometre a 
desenvolupar i adoptar una sèrie de mesures de mobilitat amb la finalitat 
d’esdevenir més sostenibles. 

- Projecte Avatars, aquest projecte té per objectiu la modelització de moviment 
de grups humans en espais tancats. L’ATM hi participa amb l’objectiu 
d’analitzar la idoneïtat del disseny físic d’alguns intercanviadors de la xarxa.  

A nivell Europeu, l’Autoritat del Transport Metropolità també forma part de la societat EMTA 
(European Metropolitan Transport Authorities) que és la societat europea d’autoritats del 
transport. 

A nivell Espanyol, l’ATM participa activament amb l’Observatorio de la Movilidad que és un grup 
de discussió promogut pel Ministeri de Medi Ambient i Foment. 

Per consultar l’estructura organitzativa de l’ATM dirigir-se a l’apartat D.7 de l’annex. 

6.4.2. Relacions entre l’ATM i les administracions públiques que participen en 
el seu finançament via subvencions 

Aquest contractes garanteixen els recursos necessaris en forma de subvencions per dur a 
terme un programa continuat de millora del transport públic a la RMB. A la següent figura, 
figura 6.5 es presenta un esquema dels diferents actors que participen en el finançament i 
gestió del transport públic a la regió metropolitana de Barcelona. 
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Per veure amb més detall les xifres que aporta cada administració i la gestió que en fa l’ATM 
per cada sistema de transport veure l’annex D, apartat D.5 on es presenten les xifres per al 
contracte – programa 2007-2008. 

Aquestes aportacions en forma de subvencions es fan per la mateixa raó que es feien les 
transferències de recursos a les unitats de Rodalies de Renfe, per prestar un servei públic que 
resulta deficitari si solament es té en compte la recaptació tarifària. A l’annex D, apartat D.6 es 
presenta l’evolució del cost del sistema de transport públic a la RMB finançat via tarifes i 
subvencions de les administracions. Es presenten dades dels últims quatre contractes- 
programa (C-P). 

A primer com d’ull es pot veure que el cost total del sistema s’ha doblat durant el període 1998-
2008. El primer C-P per al període 1998-2001 que es presenta contemplava un cost anual del 
sistema de 506 milions d’Euros (M�). Per al C-P del 2007-2008 aquesta xifra anual de cost 
arriba als 1.076 milions d’Euros (M�).  

6.4.3. Relacions entre l’ATM i les principals operadores de transports de la 
RMB 

Les principals operadores de transports de l’ATM són els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), 
els Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) que engloba serveis de metro i autobús, les 
Rodalies Renfe, la xarxa d’autobusos de la EMT i altres empreses de transports (sobretot 

Figura 6.5: Principals actors i administracions que possibiliten el funcionament de les 
infraestructures de transport públiques de la RMB. 

Font: ATM i xerrada amb l’Assistant Technical Director de l’ATM). 
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d’autobusos) que operen a l’àmbit geogràfic de la RMB. 

A la figura 6.6, amb dades de l’any 1999, es presenten els operadors ordenats per ordre 
d’importància (quota de mercat). Es comptabilitza com importància el nombre de viatgers 
desplaçats en un any pel determinat mitjà de transport.  

Operadora de transport Quota de mercat 
TMB 67,3% 

Rodalies Renfe 12,4% 
FGC 7,8% 

Empreses d’autobusos alienes a l’EMT 6,5% 
Empreses d’autobusos de l’EMT 6% 

 

En aquest sentit, les relacions entre l’ATM i les principals operadores de transports es fan 
d’una forma similar a les ja vistes a l’apartat 6.2 de la memòria entre l’ATM i les administracions 
públiques. És a dir, mitjançant contractes – programa entre els diferents operadors i l’ATM. 

En aquests C-P s’estipulen bàsicament els objectius de l’operador, les inversions necessàries 
per poder assolir aquests objectius i les subvencions que rebrà de les administracions 
públiques per poder cobrir el cost de funcionament. Els tipus de C-P varien segons els serveis 
que ofereixi l’operador.  

Els acords amb Renfe Rodalies són força puntuals i tot i que es redacten contractes programa 
amb l’ATM, aquests no són de tanta importància com els altres C-P que es signen amb la resta 
d’operadores ja que Renfe Rodalies en subscriu també amb l’ADIF i amb l’Administració 
General de l’Estat (com ja s’ha descrit al punt 6.1 de la memòria). L’any 2001, després 
d’intenses negociacions es va aconseguir que la xarxa de Renfe Rodalies passes a formar part 
del Sistema Tarifari Integrat (STI).  

El procés de finançament de les operadores via tarifària es força complex degut a les 
peculiaritats de la xarxa col·lectiva de transports (integració tarifària) i al gran nombre 
d’operadors que presten serveis dins de l’àmbit de la RMB. 

Mensualment, totes les operadores es reuneixen amb l’ATM en el que és coneix com la 
“Cambra de Compensació” per liquidar els comptes de l’exercici. El STI permet a un usuari 
comprar un bitllet a un operador i realitzar posteriorment desplaçaments utilitzant altres 
operadors que formen part del STI. Així doncs al final d’un període la recaptació de cada 
operador no s’escau amb el seu cost de funcionament. 

L’ATM juga un paper clau per repartir correctament la recaptació via tarifària. Amb les 
estadístiques d’utilització pel període determinat de les diferents operadores l’ATM passa 

Figura 6.6: Principals operadores de transport de la RMB. 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’ATM. 
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comptes amb aquestes. Posteriorment i per totes les operadores menys amb Renfe Operadora 
l’ATM assigna unes determinades subvencions de les Administracions per cada operadora per 
acabar de cobrir si s’escau el cost operatiu del servei públic que estan prestant. 

En el cas de l’Operadora Renfe Rodalies aquesta passa comptes directament amb les seves 
unitats de negoci superiors per poder cobrir el cost d’operació i rep les subvencions 
directament de l’Administració Central, tal i com s’il·lustra a la figura 6.7. 

Tot i que ja s’ha presentat a l’apartat D de l’annex les diferents fonts de finançament de l’ATM. 
A continuació es presenta una figura (figura 6.7) on s’especifica el repartiment percentual de 
les diferents subvencions rebudes per les administracions. És interessant veure que per 
exemple les administracions locals no col·laboren amb subvencions per finançar part del cost 
dels FGC. 

 

Pel que respecta a les rodalies Renfe, aquestes eren titularitat de l’Estat passant després de la 
separació de RENFE en Renfe Operadora i ADIF a formar part d’aquests dos. Com ja s’ha 
apuntat, les subvencions les transfereix l’Administració General de l’Estat directament a Renfe 
Operadora (100% d’aquestes) sense passar per l’ATM.  

En quan al cost de funcionament o cost operatiu es poden distingir les despeses usuals i les no 
usuals. Cal matisar entre aquestes dues ja que sovint les despeses no usuals no s’inclouen 
dins del cost operatiu degut al seu caràcter extraordinari i són amortitzades per les 
administracions o la pròpia ATM. Aquestes puntualitzacions es recullen als Contractes 
Programa ja mencionats anteriorment.  

Figura 6.7: Repartició de les subvencions de les administracions entre els principals 
operadors de transport de la RMB. 

Font: ATM i xerrada amb l’Assistant Technical Director de l’ATM. 
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Les despeses usuals engloben totes aquelles despeses que tenen relació directa amb el 
funcionament diari de la infraestructura, l’electricitat, el combustible, el sou dels treballadors, 
etc. 

En canvi, les no usuals inclouen totes aquelles despeses no usuals, no lligades a l’operació 
diària de la infraestructura que sovint tenen un alt valor econòmic. A l’hora de fer un túnel per 
una nova línia ferroviària per exemple, és l’administració qui el paga i posteriorment cedeix 
l’obra a l’operadora per que realitzi la seva explotació. 

Un altre exemple de despesa no usual pot ser l’adquisició de material mòbil per part de FGC. 
Aquesta adquisició s’ha fet pel sistema de “renting” que consisteix en que l’ATM pagui al 
fabricant per a que la operadora (FGC) pugui utilitzar aquest material mòbil durant un període 
de temps determinat (normalment uns 18 anys). Transcorregut aquest període l’ATM podrà 
optar per prorrogar l’arrendament o bé per adquirir els trens a un preu inferior al seu preu inicial 
(sobre un 50% del preu inicial). 

El mateix sistema del “renting” s’ha utilitzat per les noves adquisicions de material mòbil de la 
xarxa de Metro. 

En el cas de les Rodalies Renfe, habitualment l’adquisició del material es fa de forma diferent. 
Utilitzant el sistema de “compra directa”, mitjançant un concurs públic on s’especifiquen les 
característiques tècniques desitjades. 

6.4.4. La integració tarifària 

La Integració Tarifària (IT) al conjunt de la RMB i algunes comarques limítrofs ha estat un 
projecte promogut per les administracions presents a l’ATM i la pròpia ATM. La IT va entrar en 
funcionament l’any 2001, després d’haver estar aprovada per l’ATM l’any 2000. Els principals 
objectius que perseguia l’IT eren: 

- Creació d’un sistema de tarifes lògic i fàcil d’utilitzar. 

- Potenciar la percepció del transport públic col·lectiu de la RMB com una xarxa global 
integrada. 

- Potenciar el conjunt del transport públic com un sistema eficaç i útil per els 
desplaçaments habituals. 

El Sistema Tarifari Integrat permet la utilització dels diferents modes de transport (Metro, 
Autobús, Tramvia, FGC i Renfe) necessaris per realitzar un desplaçament (origen- destinació) 
amb els transbordaments despenalitzats dins d'un límit horari. 

La Integració Tarifària conté la totalitat geogràfica de la Regió Metropolitana de Barcelona a 
més a més d’algunes ciutats limítrofs com per exemple Sant Vicens de Calders o Vic que estan 
integrades en la xarxa de rodalies de Renfe. L’àmbit d’integració està dividit en 6 corones 
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concèntriques respecte Barcelona. 

Cada corona es troba a la vegada subdividida en sectors establerts segons els corredors de 
trànsit, tenint en compte de no dividir les àrees d’influència de les capitals i comarques. Així 
doncs, l’àmbit de la integració tarifària gestionada per l’ATM és superior al de la pròpia Regió 
Metropolitana. 

Per consultar més informació sobre la Integració Tarifària i la seva distribució geogràfica 
consultar l’annex D, apartat D.8. 

6.5. Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) 

Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) és un ent públic de la Generalitat de 
Catalunya adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques amb els següents 
objectius: 

- Conservar, gestionar i administrar les infraestructures, noves o ja construïdes, que li 
adscrigui el Govern, i construir les infraestructures de transport ferroviari que li 
encomani el Govern. 

- Per encàrrec del Govern, construir, conservar i explotar qualsevol infraestructura de 
transport d'interès general i complir qualsevol funció que li encomani el Govern i que 
directament o indirectament estigui relacionada amb la construcció, la conservació i 
administració d'infraestructures de transport.  

- Complir les funcions relatives a la redacció d'estudis i projectes i a la gestió, per mitjà 
de qualsevol negoci jurídic admès en dret, de les infraestructures que indirectament 
estiguin vinculades a la política de transport, als serveis de telecomunicacions i a l'ús 
d'espais públics.  

Els elements estratègics d’Ifercat, en el marc de la liberalització ferroviària promoguda per la 
Unió Europea i d’acord amb el Llibre Blanc del Transport són la revitalització del transport 
ferroviari i la promoció de la intermodalitat.  

Aquest elements estratègics busquen com objectius finals evitar la congestió de la xarxa 
viària i incrementar la utilització de modes de transport més respectuosos amb el medi 
ambient.  

De la mateixa forma que en el cas de l’estat espanyol s’ha dut a terme la separació entre 
operadores i gestora de la infraestructura ferroviària (ADIF), en el cas català, la Generalitat 



�����60� � � �����	 

 

també es planteja la necessitat de preveure la separació entre infraestructura i serveis. 
Ifercat ha estat creat per a poder assumir el primer d'aquests aspectes, la propietat i gestió 
de la infraestructura ferroviària de titularitat de la Generalitat de Catalunya. Ifercat assumirà 
aquestes funcions en diferents parts de la xarxa ferroviària a mesura que el Govern les hi 
encomani.  

L'activitat d’Ifercat es concentra (l’any 2008) en tres grans projectes (veure figura 6.8):  

- Propietari i gestor de la infraestructura de la Línia 9 del Metro de Barcelona (en 
construcció). En vermell a la figura 6.8. 

- Projecte de la Línia Orbital Ferroviària de la regió metropolitana de Barcelona. En 
blau a la figura 6.8 

- Projecte de l'Eix Transversal Ferroviari de Catalunya. En verd a la figura 6.8. 

 

Figura 6.8: Projectes duts a terme per Ifercat l’any 2008. 
Font: Ifercat. 
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7. Efectes de les infraestructures de transport sobre 
l’economia 

La relació entre la política econòmica i la política d’infraestructures sempre s’ha tingut molt en 
compte a l’hora de planificar les futures infraestructures amb les que s’ha d’aprovisionar un 
territori. 

Donant un cop d’ull per exemple al PEIT del Ministeri de Foment es veu com les directives 
d’actuació venen planificades a partir principalment d’aquestes dues polítiques. La tria d’una 
infraestructura determinada per solucionar una demanda de mobilitat ve justificada per un 
seguit de criteris de mobilitat, econòmics, ambientals, socials, demogràfics, etc. 

Així doncs resulta clar que els efectes que tenen les infraestructures de transport sobre 
l’economia resulten vitals ja no pel propi entorn regional sinó per l’entorn macroregional que 
l’engloba. No solament és el PEIT el que traça directius de futur a l’hora de planificar les 
infraestructures, a nivell europeu existeixen els llibres verds i blancs com instrument de reflexió 
de cara la planificació de les infraestructures comunitàries.  

Veient l’enorme importància que tenen aquest efectes, una bona planificació de les 
infraestructures amb unes correctes identificacions de les actuacions i ordres de prioritat facilita 
la captació de fons europeus i permet en general que la política d’infraestructures sigui un 
instrument útil per la política econòmica i per la consecució d’objectius estratègics. 

Els punts presentats al capítol 5 de la memòria (finançament) també resulten claus per 
planificar la política d’infraestructures. 

Considerar les diferents opcions de finançament, públic, privat, mixt, etc.; la varietat de 
contractes; la incorporació en una infraestructura no solament de capitals privats sinó de la 
seva capacitat de gestionar, emprendre i innovar “know-how”; la tria d’experts per executar una 
bona execució pressupostaria; entre altres, resulta no solament amb una millor planificació sinó 
també amb un major aprofitament dels fons Europeus. 

Tot seguit es classifiquen de forma qualitativa els impactes que aquestes infraestructures 
generen sobre el seu entorn. Aquest impactes o efectes es poden dividir en dos grans tipus: 
els temporals (sovint lligats a la fase de construcció) i els permanents (lligats a la fase 
d’operació) [Herce i Sosvilla 1996, pag 148-156]. 

Paral·lelament a cada classificació qualitativa dels impactes es presentaran exemples 
quantitatius de treballs i metodologies que donen evidència d’aquests impactes. 
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7.1. Efectes de demanda, temporals, durant la construcció del 
projecte 

Durant la construcció d’una infraestructura de transport, es genera una gran demanda 
agregada. Els impactes a curt termini o temporal que tenen la construcció d’una infraestructura 
o la introducció d’uns stock de capital fix en un territori poden manifestar-se a nivell 
macroeconòmic o en diferents nivells sectorials de l’economia. 

A nivell macroeconòmic, la política d’infraestructures pot ser utilitzada com un instrument per 
activar l’activitat econòmica en períodes d’escassa activitat o d’estancament. La introducció de 
capitals en l’economia lligats a la construcció de la infraestructura implica un augment de 
producció, renda i ocupació així com l’increment de la quantitat d’impostos recaptats per gravar 
aquestes activitats. Aquests augments però es veuen frenats pel que es coneix com efecte 
crowding out. A mitjà termini aquesta estimulació econòmica generarà inflació i uns tipus 
d’interès més elevats que durà a la pèrdua de competitivitat i a la conseqüent expulsió de la 
inversió privada. Així doncs l’efecte crowding out ajudarà a mitigar l’impacte inicial de la inversió 
pública des d’un punt de vista macroeconòmic tot i que suposarà una expulsió de la inversió 
privada pel ja esmentat efecte crowding out. 

Segons diversos experts en la matèria, per exemple (Carpintero 2005) els diferents efectes 
macroeconòmics es reflecteixen en les següents variables econòmiques: PIB, Formació Bruta 
de Capital Fix, Despeses en R+D, Preus, Ocupació, Inflació, Saldo Exterior, Consum Públic, 
Dèficit Públic i Retorn Fiscal entre altres. 

Per una altra part, la inversió en la construcció d’una infraestructura produeix un efecte 
d’arrossegament en molts sectors de l’activitat econòmica. Aquests efectes d’arrossegament 
resulten transcendents en períodes d’estancament econòmic. Aquests sectors, al ser 
dependents uns dels altres es retroalimenten automàticament i a la vegada n’arrosseguen de 
secundaris. Com exemple la construcció d’una autopista, que precisa de maquinaria, matèries 
primes, etc. Aquests sectors a la vegada demanden de productes de sectors addicionals 
externs com per exemple combustible per moure les màquines o els treballadors necessiten 
productes de restauració a la zona on es realitza la construcció.  

Com a conclusió d’aquests efectes es pot afirmar que la construcció de les infraestructures 
racionalment té efectes a curt termini estabilitzadors del cicle econòmic. 

Aquests efectes poden ser minuciosament estudiats quantitativament amb les taules input-
output. De fet els principals estudis fets en aquest sentit, per quantificar els efectes 
macroeconòmics temporals lligats a la demanda es fan utilitzant aquestes taules.  
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Les taules input-output (TIO) són matrius de relacions intersectorials que permeten mesurar els 
fluxos entre els diferents sectors que integren el teixit productiu regional d’una determinada 
entitat geogràfica. Aquestes taules es troben disponibles tant a nivell estatal com a nivell català. 
Publicades per l’INE i per l’IDESCAT.  

Són molt diversos els estudis que utilitzen aquesta eina (taules TIO) per calcular els impactes 
sectorials de grans inversions en un territori. Com exemple, es pot citar el realitzat per la 
Cambra de Comerç de Barcelona realitzat per Zalbidea (2004, p115-157) per mesurar 
l’impacte de la construcció de l’autovia orbital B-40. 

En aquest estudi es posen de manifest els principals avantatges i desavantatges de l’ús de les 
taules input-output. En grau de detall que s’obté dels impactes es remarcable, per diferents 
alternatives proposades en l’estudi s’estima l’efecte sobre la producció (PIB), l’ocupació, i la 
inversió privada a Catalunya i Espanya. 

Com a principal desavantatge o dificultat a l’hora d’utilitzar les taules és que es depèn sempre 
de les últimes taules publicades per un determinat territori. En aquest cas per veure l’impacte 
sobre l’economia catalana del 2000 (any de realització de l’estudi) es va utilitzar les taules del 
1987. Tot i que a l’estudi es suposa que el teixit productiu català no ha canviat tant al nivell dels 
inputs, això si els autors de l’estudi han variat les relacions entre els sectors productius (d’acord 
amb la realitat en el moment de l’estudi) ja que el nivell de desagregació de les taules ho 
permet. D’aquesta manera obtenim uns resultats més precisos a la realitat del moment de 
l’estudi. 

7.2. Efectes d’oferta, permanents, durant l’operació de la 
infraestructura 

Es produeixen una vegada les infraestructures estan en funcionament i són molt diversos 
segons la naturalesa de la infraestructura.  

A grans trets, aquests efectes es poden distingir en dos grans grups, segons on es manifestin. 
Segons F. Robusté (2005, p.8) els efectes a llarg plaç es poden manifestar sobre la 
productivitat de l’economia, sobre el territori (regionals) així com altres efectes, cadascun amb 
les seves implicacions. 

Des del punt de vista econòmic, mentre que a l’apartat anterior s’ha vist que la despesa pública 
global a curt té un efecte crowding out, en aquest cas, a llarg plaç, l’efecte s’inverteix passant a 
tenir un caràcter marcadament positiu. És el que es coneix com efecte crowding in que es dóna 
quan existeix atracció de la inversió privada per part de la inversió pública. Això és possible 
gràcies als següents efectes qualitatius (es presenten els més importants) sobre la productivitat 
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econòmica: 

- efectes per impulsar la productivitat de l’economia 

Les infraestructures de transport representen un element de cohesió i integració del 
mercat interior d’una regió. Faciliten l’accessibilitat i actuen com un element econòmic 
estratègic. Alhora també contribueixen a la competitivitat disminuint el cost del transport, 
augmentant la competitivitat entre les empreses a nivell comunitari. 

Són un element de convergència real ja que augmenten les dotacions d’infraestructures 
de les regions. A més a més en diferents nivells es generen ingressos fiscals. 

Apareixen també noves activitats amb relació a la infraestructura de transport com per 
exemple empreses lligades als viatges en el cas d’infraestructures de transport com un 
aeroport. 

Associats a aquest efectes a llarg plaç d’oferta agregada es produeixen com ja s’ha 
comentat efectes de desenvolupament del sector privat entorn de la infraestructura de 
transport (Efecte crowding in). 

També faciliten la diversificació del propi desenvolupament econòmic al permetre que 
les empreses no depenguin solament dels recursos més propers. 

Faciliten una avantatge d’accés no solament a les empreses sinó també als treballadors 
que hi treballen potenciant així el mercat laboral. 

Aquests punts mencionats es poden considerar com a factors d’una funció de 
productivitat econòmica. 

En aquest sentit, val la pena recordar a Adam Smith, que en el primer llibre de la 
Riquesa de les Nacions (“Millora de la capacitat productiva del treball”) , publicat l’any 
1776, ja plantejava clarament la relació entre les infraestructures disponibles i el 
desenvolupament econòmic. 

- efectes sobre el territori (regionals) 

Les infraestructures de transports tenen una gran incidència en els agregats 
macroeconòmics regionals. Aquests efectes però a nivell regional no solament són 
econòmics sinó que també milloren la qualitat de vida dels habitants, varien les seves 
conductes envers del transport potenciant la mobilitat i la multimodalitat. 

A nivells regionals, les infraestructures de transport permeten que les regions dins 
d’una mateixa entitat geogràfica puguin convergir si aquest és l’objectiu de la política de 
planificació d’infraestructures. 
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En aquest punt també s’hi podrien incloure tots aquells impactes amb un caire més social com 
per exemple la reducció de contaminació atmosfèrica, la reducció de l’accidentalitat, valors 
d’estalvis de temps. 

En aquest punt existeixen molts d’estudis quantitatius que intenten tractar la relació entre la 
inversió en infraestructures i la dotació de capital públic amb el producte i el seu índex de 
creixement. És a dir que relacionen l’impacte macroeconòmic a llarg plaç de la infraestructura. 

Potser un dels principals treballs en aquest sentit va ser el d’Aschauer [Aschauer, 1989] que va 
estudiar els efectes econòmics de la inversió en capital públic. Aquest autor va utilitzar una 
funció de producció que té en compte la producció del sector privat, els stocks de capital 
públics i privats i el treball; estimant a partir d’aquests l’elasticitat del producte (el PIB) respecte 
al capital públic per il·lustrar els efectes econòmics.  

Aschauer va obtenir una elasticitat de l’output (PIB) respecte el capital públic de 0,39 per al cas 
dels EEUU durant el període 1949-1985. 

Tot i que anteriorment i posteriorment han aparegut molts altres treballs que utilitzant diferents 
metodologies, diferents estimacions de stocks públics i privats i diferents enfocaments 
economètrics han posat en dubte els resultats d’ Aschauer. 

Pel fet que no existeixen resultats similars per les diferents metodologies aplicades no s’arriba 
a un acord unànime sobre quins són els efectes que té el capital públic sobre la productivitat. El 
debat en la comunitat es centra en el grau d’aproximació de l’elasticitat de l’output respecte a 
l’input. 

Per exemple, en el l’estudi de l’impacte sobre l’activitat econòmica dels Túnels de Vallvidrera, 
els autors presenten una metodologia alternativa a la d’Aschauer justificant que aquesta era 
massa simple degut a que s’estima l’elasticitat a partir d’un model uniequacional que no té en 
compte principalment els efectes retroactius produïts a mitjà i a llarg termini entre les variables 
considerades. 

Els autors utilitzen una metodologia descrita amb anterioritat per Flores i Pereira (1993) que 
utilitza models economètrics basats en vectors autoregressius per l’estimació dels efectes 
econòmics derivats de la inversió en capital públic. Aquest model permet descriure interaccions 
dinàmiques al considerar els efectes que sobre cada variable tenen els seus valors passats i 
els valors passats de cada una de les variables que els autors consideren que li afecta.  

Tot i que per diferents estudis fets amb aquesta metodologia també s’obtenen resultats 
dispars, aquest tenen en comú amb els mètodes estàtics que també s’observen valors positius 
de l’elasticitat obtinguda. 

Els resultats d’aquest estudis també assenyalen un altre factor força important a tenir en 
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compte. Quan els estudis dinàmics es duen a terme per una infraestructura a nivell regional 
que l’engloba (imaginem en el cas Espanyol a nivell autonòmic) s’obtenen valors més petits 
que no pas per una entitat geogràfica més gran que també l’engloba. Es a dir, que a més 
desagregació territorial, més petit és l’efecte econòmic estimat.  

Aquest fet es pot explicar pel que es coneix com a l’efecte del desbordament, és a dir que una 
infraestructura de transport en la fase d’operació pot tenir un impacte en una àrea geogràfica 
que no l’engloba.  

D’aquesta forma es pot pensar que per exemple quan la línia del tren d’Alta Velocitat connecti 
Madrid amb França passant per Barcelona alguns passatgers amb destinació final València, es 
veuran beneficiats per la infraestructura. Llavors regions que no allotgen directament la 
infraestructura obtindran també un benefici. 

Aquest fet sumat a que la inversió a la Comunitat Autònoma de Madrid ha estat molt inferior a 
la que s’haurà fet a Catalunya (degut a que els quilòmetres de línia que circulen per cada 
comunitat són diferents) fan que l’impacte de les infraestructures sobre l’economia sigui 
diferent segons el tamany de l’entitat geogràfica considerada. 

També existeixen estudis que, sense arribar a la complexitat operativa que suposen aquests 
últims, permeten extreure conclusions que resultin d’interès per als responsables de política 
econòmica relacionada amb la provisió d’infraestructures.  

Són un exemple els estudis de Carpintero i Corral (2002a, p.7-18) i (2002b, p23-31). 

En aquests s’analitzen amb una visió temporal (sèries històriques) i una visió a tall transversal 
la relació existent entre el stock de capital físic públic d’un país i el seu creixement econòmic, 
sense entrar a buscar una causalitat directa entre variables.  

Els autors, en el cas del treball de tall transversal, a l’hora de definir els indicadors de stock de 
capital físic públic productiu també tenen un problema per establir relacions entre dades de 
diferents països, ja que uns utilitzen metodologies diferents i fins i tot per uns altres no 
existeixen dades. És per això que decideixen utilitzar aproximacions, agafant com indicadors 
per exemple d’infraestructures de transport viari el nombre de vies pavimentades relativitzades 
per habitants i per superfície. Aquest mètode tot i no mencionar-ho explícitament al treball 
resulta homònim a la metodologia de Biehl. 

En quan als resultats, els autors obtenen que el creixement del stock d’infraestructures està 
estretament lligat amb el creixement econòmic. També conclouen que per als països més 
desenvolupats a increments iguals de dotacions d’infraestructures creix menys el 
desenvolupament econòmic. 

Una altra reflexió que introdueixen els autors i deixen a debat dels lectors, és si les 
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infraestructures potencien l’increment econòmic o si bé és l’increment econòmic regional el que 
motiva la presencia d’una nova infraestructura per seguir creixent. 

Una altra conclusió més general que s’extreu de la totalitat dels estudis és que per a països 
amb nivells de desenvolupament elevats el desenvolupament depèn més directament de molts 
altres factors com el capital humà, la disponibilitat de capitals, un correcte marc legal i 
administratiu i remarcable estabilitat política. 

Els treballs de Carpintero i Corral (2002a) i (2002b) i el treball realitzat pel Turró i Vergara 
(2002) posen de manifest la dificultat que pot arribar a tenir quantificar els stocks d’ 
infraestructures sinó hi ha una institució especialitzada que publiqui resultats actualitzats i 
desagregats per sectors i territoris.  

En aquests casos els autors per superar aquest obstacle segueixen el conegut mètode de 
Biehl (1985) que utilitza el concepte de capacitat de conjunt de les infraestructures de 
transport, obtenint un índex general de capacitat a partir de l’agregació dels índexs obtinguts 
per a cadascuna de les categories d’infraestructura de transport considerades. L’autor 
relaciona la capacitat de les infraestructures de transport lineal o de xarxa amb el territori ja que 
considera que la seva missió directa és la d’obrir la regió a les comunicacions internes i amb 
l’exterior, en canvi per les infraestructures de transport puntuals relaciona la seva capacitat 
amb la població ja que aquestes van dirigides directament al servei dels habitants de la zona.  

Aquest mètode pot representar una aproximació un tant inexacta a la relació que realment 
existeix entre les infraestructures i el desenvolupament regional, però per estudis molt concrets 
territorialment o sectorialment per als quals no es disposen de dades concretes pot resultar una 
bona eina de diagnosi. 

En el cas de l’Estat Espanyol, al ser un estat que pertany a l’OCDE es disposa de dades 
completes i diverses de sèries de stock de capital físic públic, privat, productiu, etc. Això permet 
realitzar diferents estudis tant a nivell sectorial com a nivell generals comparant regions.  

També l’IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) a nivell Espanyol en 
col·laboració amb altres institucions com la Fundació BBVA o Bancaja entre altes elabora 
sèries de stocks molt detallades, desagregades territorialment i sectorialment que resulten una 
excel·lent font d’informació als estudiosos per elaborar anàlisis detallats.  

En un altre sentit, a nivell d’administracions, al construir una infraestructura no solament es 
mira si la infraestructura dóna un rendiment econòmic sinó també el benefici social que pugui 
aportar aquesta infraestructura. Moltes infraestructures no aporten benefici econòmic però son 
imprescindibles des del punt de vista social.  

En aquest punt cal disposar d’una eina de diagnosi capaç de poder comparar diferents 
projectes i alternatives d’aquests per determinar la millor solució a una necessitat. Aquesta eina 
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ha de tenir en compte tant el benefici econòmic com el benefici social que generin al seu 
entorn. Així doncs les administracions utilitzen els anàlisis cost – benefici (ACB). De Rus (2001, 
p18) defineix que l’objectiu principal del ACB és “reproduir, a escala social, el comportament 
d’un agent racional en comparar els avantatges i els desavantatges d’una acció econòmica”. 

El mètode el que fa bàsicament és agregar els costos i beneficis considerats en una unitat de 
compte comú per tal d’aproximar el benefici social net. 

En tot anàlisi cost – benefici es segueixen els següents passos: 

- Definició d’alternatives al propi projecte inicial, per poder comparar i identificar el 
més interessant. 

- Identificació dels costos i beneficis, en aquest punt al no tractar-se d’un anàlisi 
financer s’han de considerar tots els impactes sobre l’entorn de la infraestructura, tant si 
generen beneficis o no. Alguns d’aquests impactes es poden donar sobre el temps de 
viatge dels usuaris, impactes sobre l’accidentalitat, els impactes ambientals o l’impacte 
sobre els costos d’operació dels vehicles.  

- Quantificació dels costos i beneficis, la valoració correcta dels costos requereix una 
estimació de les quantitats d’inputs que consumeix el projecte i la informació sobre els 
preus que reflecteixen els seus costos d’oportunitat.  

- Agregació de costos i beneficis, com sigui que els costos i beneficis d’un projecte no 
es produeixen de forma simultània, s’ha de definir per a dur un bon anàlisi tant una vida 
útil del projecte com una taxa d’actualització dels fluxos monetaris que es van produint 
al llarg d’aquesta vida útil. Normalment es sol utilitzar una taxa de descompte per reduir 
tots els impactes al temps que es considera “present”. 

- Interpretació de resultats i criteris de selecció, el principal resultat de l’estudi és una 
xifra que sintetitza els fluxos nets de beneficis i costs calculats en l’apartat anterior. 
Aquesta xifra pot ser el VAN (Valor Actual Net) o alternativament la TIR (Taxa Interna 
de Retorn). Expressat els resultats amb la TIR ofereix diverses avantatges com per 
exemple la no dependència de les unitats de mesura del projecte. 

- Comparació del projecte amb les alternatives rellevants. Els resultats de l’ACB no 
s’han d’interpretar en termes absoluts, sinó relatius. Llegint a de Rus (2001, p.31) es 
veu que comparar el projecte amb la situació que existia abans de la realització és el 
que es coneix com anàlisi abans-despés mentre que el mètode adequat és la 
comparació amb-sense. Tot i això aquest punt és una qüestió oberta a debat. 
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8. Principals infraestructures de transport ferroviari 
de la RMB 

La Regió Metropolitana de Barcelona gaudeix d’haver acollit la construcció i posada en 
funcionament del primer ferrocarril peninsular l’any 1848 entre Barcelona i Mataró (28,6 km).  

Avui dia les infraestructures ferroviàries de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) 
constitueixen un espai intermodal constituït bàsicament per quatre plataformes ferroviàries que 
es descriuen a continuació. Les dues primeres que es presenten, el sistema de Rodalies Renfe 
i el dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) transcorren entre les dues corones 
metropolitanes, en canvi el metro i el tramvia transcorren bàsicament a la primera corona 
metropolitana. 

8.1. El sistema de Rodalies Renfe de Barcelona 

L’any 2005, amb l’entrada en vigor de la Llei del Sector Ferroviari Espanyol, l’entitat pública 
L’ADIF va passar a gestionar el tràfic ferroviari i a administrar la infraestructura. Renfe, passant 
a anomenar-se Renfe Operadora, com ja s’ha vist al capítol 6 de la memòria es manté com a 
Operador de diferents serveis que es presten sobre la xarxa titularitat d’ADIF. Aquests serveis 
són de Rodalies, Regionals, Grans Línies, Alta Velocitat i Mercaderies. 

Els Serveis que Renfe Operadora presta sobre la xarxa ferroviària gestionada per l’ADIF a la 
RMB són de Rodalies, Regionals, Llarg recorregut i Alta Velocitat. Tot i això des del punt de 
vista de la RMB els serveis de Rodalies són més importants ja que es tracten d’uns serveis 
d’alta freqüència comparats amb els altres. En l’entrevista mantinguda amb el cap de 
comunicació de Renfe Rodalies de Barcelona, s’afirma que durant certes hores del dia, el 
sistema de Rodalies pràcticament monopolitzen l’ús de la xarxa principal. 

El sistema compta amb sis línies que presten servei a 11 comarques Catalanes, incloses totes 
les de la RMB més les del Baix Penedès, la Selva, el Bages i Osona. El sistema comptava l’any 
2006 amb una longitud de xarxa de 440,6 km i una longitud total de línies de 543,1 km segons 
l’informe del 2008 de l’OMM. En referència a les estacions, també per l’any 2006, n’existien 109 
en tota la xarxa. Les línies són d’ample ibèric (1.668 mm) totalment electrificades amb una 
tensió de 3.000 Vcc. 
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A la figura 8.1 es presenten les principals xifres de les línies del servei Renfe Rodalies de 
Barcelona. 

Línia Longitud 
(Km) 

%Via 
Doble (%) Comarques en Servei 

��������
Maçanet /Mataró – 

L’Hospitalet 99,8 51,2 Barcelonès, Maresme i 
Selva 

��������
Maçanet - St. Vicenç / 

Vilanova  132,9 100 
Baix Penedès, Garraf, Baix 
Llobregat, els dos Vallès i 

Selva 

�� L’Hospitalet – Vic 76,5 22,6 Barcelonès, els dos Vallès i 
Osona 

��
Manresa – St. Vicenç / 

Vilafranca 145,9 97,5 Els dos Penedès, Baix 
Llobregat, Barcelonès 

�� L’Hospitalet - Martorell 43,89 87,6 Barcelonès, Vallès 
Occidental i Baix Llobregat 

���
Estació de França - 

Aeroport   Barcelonès i Baix Llobregat 

 

A la figura 8.1, es presenten les línies que pertanyen a l’ADIF que acullen el sistema de 
Rodalies Renfe de Catalunya. 

A la figura 8.2 es presenten les dades de demanda de les línies 1, 2, 3 i 4 del sistema de 
Rodalies Renfe entre els anys 1991 i 2002. Aquestes il·lustren el punt tractat a l’entrevista amb 
el cap de comunicació de Renfe Rodalies de Barcelona, és a dir, l’augment de la demanda 
continuada de serveis de Rodalies durant la dècada dels 90 i primer lustre del segle XXI. Tal i 
com s’il·lustra al punt 10 de la memòria, aquesta demanda va assolir el màxim l’any 2005 amb 
l’aparició dels grans incidents dels sistema de Rodalies Renfe de Barcelona. 

 1991 1995 2000 2002 
�������� 19,71 23,90 25,83 31,20 
�������� 23,35 26,4 31,16 37,70 
�� 3,36 4,10 6,01 7,06 
�� 17,55 24,60 32,15 35,88 

 

Figura 8.2: Evolució històrica de viatgers a les línies R1, R2, R3 i R4 pel 
període 1991 – 2002. Xifres en milions de passatgers. 

Font: Elaboració pròpia a partir d’estadístiques del DPTOP. 

Figura 8.1: Línies del sistema de Rodalies Renfe de Barcelona. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Renfe. 
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Les mateixes dades de la figura 8.2 es poden veure en la figura 8.3 presentat a continuació: 

Evolució històrica de viatgers a les línies R1, R2, R3 i 
R4
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A continuació també es presenta la figura 8.4 amb la representació geogràfica de les línies de 
Rodalies Renfe de Barcelona. 

Figura 8.3: Evolució històrica de viatgers a les línies R1, R2, R3 i 
R4 pel període 1991 – 2002. Xifres en milions de passatgers. 

Font: Elaboració pròpia a partir d’estadístiques del DTOP. 
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Figura 8.4: Representació gràfica del sistema de Rodalies Renfe de Barcelona. 
Font: Renfe. 
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8.2. El sistema de Rodalies dels FGC de Barcelona 

El sistema de Rodalies dels FGC de Barcelona és una infraestructura de transport ferroviari de 
titularitat autonòmica.  

Aquesta infraestructura, a diferència de la de les Rodalies Renfe de Barcelona, no està 
separada entre un gestor de la infraestructura (ADIF) i un operador (Renfe), sinó que està 
totalment gestionada per FGC que és dependent de la Generalitat de Catalunya. 

La infraestructura està distribuïda per les dues corones de la RMB i fins i tot va una mica més 
enllà cobrint també les comarques del Bages i l’Anoia amb un total de 184 km de longitud de 
xarxa l’any 2004 segons el DTOP i 69 estacions. 

Aquest total de 184 km de xarxa es divideixen en tres grups:  

- Línia Barcelona – Vallès de 44,2 km. 

- Línia Llobregat – Anoia de 98,4 km. 

- Ramal de Mercaderies de 40 km. 

Aquestes xarxes estan formades a partir d’amples de via diferents ja que mentre que la línia 
Barcelona – Vallès té ample internacional, la línia Llobregat – Anoia el té mètric. L’electrificació 
en els dos casos és de 1.500 Vcc.  

Aquestes diferencies bàsiques en ample de via condueixen a un estudi per separat de les dues 
línies de serveis de passatgers. 

La línia del Vallès 

Mitjançant un sistema ferroviari de 44,2 km de longitud subdividits en 6 línies, la línia Barcelona 
– Vallès conforma un sistema ferroviari de 44,2 km de longitud dels quals el 98,4% estan en 
doble via. Aquesta línia dóna servei a les comarques del Barcelonès i Vallès Occidental. 

La línia Barcelona – Vallès conforma un sistema ferroviari de 44,2 km de longitud dels que el 
98,4 % estan en doble via i que dóna servei a les comarques del Barcelonès i el Vallès 
Occidental mitjançant 6 línies (Figura 8.5). 
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Servei Línies 

Urbà 
 

Plaça Catalunya 
Avd. Tibidabo  

Plaça Catalunya 
Reina Elisenda 

 
Plaça Catalunya 
Terrassa - Rambla  

Plaça Catalunya 
Sabadell - Rambla Suburbà 

 
Plaça Catalunya 
San Cugat - Rubí  

Plaça Catalunya 
Univ. Autònoma 

 

Com es pot veure a la figura 8.6 aquesta línia dóna serveis urbans a Barcelona com una xarxa 
de metro i de curta Rodalia a poblacions properes a Barcelona del Vallès Occidental.  

TRAMS Longitud 
(km) 

% VIA DOBLE 
(%) COMARQUES DE SERVEI 

Plaça Catalunya – 
Gràcia 2,05 100 Barcelonès 

Ramal Tibidabo 1,86 100 Barcelonès 
Ramal R. Elisenda 0,58 100 Barcelonès 
Gràcia – Sarrià 2,57 100 Barcelonès 

Sarrià – St. Cugat 10,7 100 Barcelonès i Vallès 
Occidental 

Branca de Sabadell 12,24 92,9 Vallès Occidental 
Branca de Terrassa 14,15 100 Vallès Occidental 

TOTAL 44,2  Vallès Occidental 

 

Cal mencionar també que degut a l’elevat pendent d’alguns trams d’aquesta línia és dedica 
exclusivament al transport de passatgers. 

Línia Llobregat – Anoia 

Amb 98,4 km de longitud de xarxa, aquesta línia dóna servei a les comarques del Barcelonès i 
Baix Llobregat i ja fora de la RMB al Bages i l’Anoia. Del total de longitud de xarxa, un 25,1% 
està en via doble. Veure figures (8.7 i 8.8). 

Figura 8.6: Detalls de les línies que integren la línia dels FGC del Vallès.  
Font: Estudi de la xarxa ferroviària de passatgers a Catalunya (GENCAT, 2005).  

Figura 8.5: Esquema i detall de les línies que integren la línia dels FGC del Vallès.  
Font: Estudi de la xarxa ferroviària de passatgers a Catalunya (GENCAT, 2005).  
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Servei Línies 

Urbà  
Barcelona  
Molí Nou 

 
Barcelona 
Can Ros  

Barcelona 
Olesa de M. Suburbà 

 
Barcelona 
El Palau  

Barcelona  
Martorell E. 

Llarga 
Rodalia  

Barcelona 
Manresa  

Barcelona 
Igualada 

 

 

TRAM 
LONGITUD 

TOTAL 
(Km) 

VIA DOBLE 
(%) 

COMARQUES EN 
SERVEI 

Barcelona (Espanya) - Molí 
Nou 11,79 100 Barcelonès i Baix 

Llobregat 
Molí Nou – El Palau 12,91 82,2 Baix Llobregat 

El Palau – Martorell Enllaç 5,50 42,5 Baix Llobregat 

Branca de Manresa 32,94 0 Baix Llobregat i 
Bages 

Branca d’Igualada 34,99 0 Baix Llobregat i 
Bages 

Total 98,4 25,1 
Barcelonès, Baix 

Llobregat, Bages i 
Anoia 

 

L’Estació de Martorell Enllaç actua com un punt molt important en aquesta línia ja que divideix 
la xarxa en dos: en direcció a Barcelona hi ha una única sola línia de ferrocarril anomenada 
Metro del Baix Llobregat i en direcció contraria a Barcelona la línia és bifurca donant lloc als 
ramals de Manresa i Igualada.  

Altres infraestructures ferroviàries menys importats gestionades per FGC a la província de 
Barcelona són el Funicular de Gelida i el Cemallera de Montserrat.  

Figura 8.8: Detalls de les línies que integren la línia dels FGC Llobregat – Anoia. 
Font: Estudi de la xarxa ferroviària de passatgers a Catalunya (GENCAT, 2005).  

Figura 8.7: Esquema i detall de les línies que integren la línia dels FGC Llobregat – Anoia.  
Font: Estudi de la xarxa ferroviària de passatgers a Catalunya (GENCAT, 2005).  
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8.3. La xarxa de metro dels Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB) 

La xarxa de Metro de Barcelona compta amb una longitud de xarxa de 85,8 km i amb 121 
estacions. La xarxa es distribueix amb 6 línies explotades per TMB (Transports Metropolitans 
de Barcelona).Veure figura 8.9. Els serveis de Metro és concentren a la primera corona 
metropolitana. Donant servei a les següents poblacions: Barcelona, Cornellà, l’Hospitalet de 
Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Adrià del Besòs. 

Per motius històrics, la infraestructura ferroviària està basada en dos sistemes diferents 
d’ample de via. A la línia 1 és de 1.674 mm mentre que a la resta de vies l’ample utilitzat és de 
1.435 mm. Aquest fet obliga a que els trens que circulen per la línia 1 tinguin evidentment 
característiques diferents a la resta. Aquest fet ha produït que fins i tot s’hagin de construir 
túnels amb major o menor diàmetre.  

Línies Any 2001 2006 
Km (km) 20,7 20,7 

 Estacions 30 30 
Km (km) 8,6 12,4 

 Estacions 12 17 
Km (km) 16,6 16,6 

 Estacions 24 24 
Km (km) 21,1 17,2 

 Estacions 26 22 
Km (km) 23 23 

 Estacions 23 23 
Km (km) 0 2,3 

 Estacions 0 5 
Km (km) 83,6 85,8 TOTAL 
Estacions 115 121 

 

Altres infraestructures ferroviàries menors de la província de Barcelona són el funicular de 
Montjuïc, el del Tibidabo i el de Vallvidrera. 

La nova línia 9 

La nova línia 9 (L9) del metro constitueix l’actuació més important del Pla De 
Infraestructures (PDI). Els seus principals objectius són la cobertura de territori d’alta 
densitat de mobilitat i també l’increment de l’efecte xarxa, amb un total de 14 nous 
intercanviadors (la nova línia L9 té transbordament amb totes les línies de TMB, FGC i 
Renfe, almenys una vegada).  

Figura 8.9: Detalls de les línies que integren la línia dels TMB del metro de Barcelona. 
Font: Estudi de la xarxa ferroviària de passatgers a Catalunya (GENCAT, 2005).  
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La unió d’aquests dos factors implica la captació d’un flux de demanda important (90 
milions de passatgers anuals). El nombre d’estacions de la L9 és de 43, repartides al llarg 
dels quasi 41,4 km de longitud tal i com es pot veure a la figura 8.10. 

Aquesta infraestructura però ha estat notícia degut a múltiples aspectes. Entre altres es pot 
remarcar el finançament. Tot i adoptar en els inicis el mètode alemà, la infraestructura 
s’acabarà pel mètode tradicional.  

 

8.4. La xarxa de tramvia (TRAM) 

La xarxa del tramvia presenta la peculiaritat d’estar configurada per dues xarxes independents 
que no tenen cap punt en comú, tot i que durant l’any 2008 han anat apareixent articles a la 
premsa catalana debatent la necessitat d’interconectar les dues infraestructures. 

Aquestes dues xarxes són el TRAMBAIX i el TRAMBESÒS que en total representen 29,2 km 
de xarxa i 55 estacions. 

El TRAMBAIX compta amb una longitud de 14,5 km repartits en tres línies que transcorren en 
els municipis de Barcelona, l’Hospitalet, Sant Joan d’Espí, Cornellà, Esplugues i Sant Just 
Desvern (veure figura 8.11). 

Figura 8.10: Detall de la futura línia 9 del metro de Barcelona 
Font: ATM  
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Línia Origen Final Longitud  
(Km) Municipis 

 
Barcelona 

Plaça Fr. Macià 
Sant Joan d’Espí 

C. Bon Viatge 9,8 
Barcelona, L’Hospitalet, 
Esplugues, Cornellà, St. 

Joan Despí 

 
Barcelona 

Plaça Fr. Macià 

Sant Joan d’Espí 
Av. Baix 
Llobregat 

11,5 
Barcelona, L’Hospitalet, 
Esplugues, Cornellà, St. 

Joan Despí 

 
Barcelona 

Plaça Fr. Macià 
Sant Just 
Desvern 9,5 

Barcelona, L’Hospitalet, 
Esplugues, St. Joan 

Despí, St. Just Desvern 

 

En total, la xarxa té una longitud de 14,5 km dels que les línies T-1 n’aprofita 9,8 km, la línia T-
2, 11,5 km i la T-3, 9,5 km (figura 8.12). 

 

Es pot veure també el servei del TRAMBAIX, descomposant-lo per trams segons els serveis 
que hi circulen. Llavors existeix un tronc comú de 6,8 km, des de Francesc Macià fins l’estació 
de Montesa, explotat per les tres línies del TRAMBAIX. Un des de Montesa fins a Bon Viatge 
de 3,1 km, per on circulen les línies T1 i T2 i un ramal dins de Sant Joan Despí de 1,72 km per 
on circula només la T2. Per últim, un últim ramal des de Montesa fins a Sant Feliu de Llobregat 
de 2,6 km per on circula la línia T3 de forma exclusiva. (Veure figura 8.12). 

Figura 8.12: Representació gràfica de les línies del tramvia que donen servei a la xarxa 
TRAMBAIX. 
Font: ATM.  

Figura 8.11: Detalls de les línies del tramvia que donen servei a la xarxa TRAMBAIX 
Font: ATM  
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La xarxa del TRAMBESÒS està integrada per tres línies que cobreixen les poblacions de 
Barcelona, Sant Adrià del Besos i Badalona tal i com es pot consultar a les figures 8.13 i 8.14. 

 

 

 

Línia Origen Final Longitud 
(Km) Municipis 

 
Estació de St. 

Adrià 
Ciutadella 

Vila Olímpica 6,44 Barcelona i St. Adrià 

 
Glòries Gorg 6,99 Barcelona, St. Adrià, 

Barcelona 

 
Estació de St. 

Adrià Gorg 4,61 Barcelona, St. Adrià, 
Barcelona 

 

Figura 8.14: Detalls de les línies del tramvia que donen servei a la xarxa TRAMBESÒS 
Font: ATM. 

Figura 8.13: Representació gràfica de les línies del tramvia que donen servei a la xarxa 
TRAMBESÒS. 

Font: ATM.  
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9. Estudi mitjançant dades econòmiques de les 
infraestructures ferroviàries de la província de 
Barcelona. Evolució històrica i comparació amb 
altres regions estatals 

En aquesta secció es pretén estudiar amb dades econòmiques el conjunt de les 
infraestructures ferroviàries públiques de la província de Barcelona. Es vol realitzar una visió de 
l’evolució temporal exhaustiva d’aquestes i comparar-les amb infraestructures ferroviàries 
d’altres regions i províncies espanyoles. 

Com a dada indicativa de la quantitat d’infraestructures ferroviàries, s’utilitza un conjunt de 
dades que mesuren l’acumulació de stock de capital ferroviari i d’inversions ferroviàries. 
Aquestes es tracten del stock de capital net, el stock de capital productiu i les inversions (veure 
definicions al glossari), dades publicades per l’IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas). Aquestes sempre es refereixen a stocks de caràcter públic. 

També s’han extret de fonts diverses com l’Institut Nacional d’Estadística (INE) dades de caire 
econòmic com les sèries de PIB o demogràfiques com les sèries de població. 

La informació sobre la localització del stock de capital permet valorar la posició relativa de les 
dotacions d’un territori respecte els altres. 

9.1. Les infraestructures ferroviàries a Espanya. 

El gràfic 9.1, presentat a la pàgina següent, il·lustra com es repartia a l’any 2004 el stock de 
capital net ferroviari a Espanya per comunitats autònomes. 
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Al gràfic 9.1 es pot observar que les principals infraestructures ferroviàries es concentren a les 
comunitats de Madrid (25,01%), Catalunya (19,75%), Andalusia (11,71%), País Valencià 
(8,51%) i seguida de ben a prop per Aragó en un 8,52%. En total aquestes cinc comunitats 
sumen el 73,23% del total del stock públic en infraestructures ferroviàries. 

Aquestes comunitats amb més acumulació no responen clarament a criteris d’extensió 
geogràfica, Madrid amb 8.028km2 i Catalunya amb 32.114 km2 representen un 1,6% i un 6,3 % 
de la superfície de l’Estat Espanyol. 

A partir del gràfic 9.1 es poden plantejar múltiples preguntes, quin ha estat el ritme de 
creixement de les diferents regions? Han seguit un creixement ordenat o el creixement ha estat 
heterogeni? Han tingut sempre les mateixes regions el mateix pes en infraestructures 
ferroviàries a Espanya? etc. 

Per treure conclusions més acurades i poder comprar dotacions de capital de diferents territoris 
s’ha decidit relativitzar aquestes per algun indicador de tamany. A la taula 9.1 es pot observar 
com queden les dades presentades al gràfic 9.1 després d’aplicar el criteri de proporció per 
població. 

Gràfic 9.1: Stock de capital net ferroviari l’any 2004 a Espanya per comunitats autònomes. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA i IVIE. 
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Stock/habitants 

(%) 
Espanya 100 

Andalusia 65,81 
Aragó 285,29 

Astúries 105,88 
Illes Balears 16,12 

Canàries 0,26 
Cantàbria 67,35 

Castella i Lleó 112,61 
Castella la Manxa 142,68 

Catalunya 125,20 
País Valencià 80,88 
Extremadura 33,41 

Galícia 46,29 
Madrid 186,09 
Múrcia 18,85 

Navarra 37,40 
País Basc 106,73 
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La Rioja 33,18 

 

Per veure dades més detallades consultar el capítol H de l’annex, apartat H.1 i H.2 
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Gràfic 9.2: Percentatge del stock de capital net ferroviari per habitant l’any 2004 a Espanya 
per comunitats autònomes. 

Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA, IVIE i INE. 

Taula 9.1: Stock de capital net ferroviari per habitant l’any 2004 a Espanya per comunitats 
autònomes. 

Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA, IVIE i INE. 
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En tractar-se aquest d’un treball que relaciona les infraestructures amb les economies 
regionals i no d’un treball geogràfic s’ha agafat com a criteri relativitzador per comparar regions 
la població i no la superfície. Aquesta localització de la població respon més a la presència 
d’economies regionals que no la extensió geogràfica de la regió. 

Encapçala el gràfic 9.2 Aragó amb un stock per habitant de 2,85 vegades el stock mitjà d’un 
espanyol. En les següents posicions es troben les grans economies regionals com poden ser 
Madrid, Catalunya (l’economia regional de Barcelona) i el País Basc. Per veure dades 
desagregades a nivell provincial, consultar el capítol H de l’annex, apartat H.2. 

Tot i això també s’haurà d’anar amb compte a l’hora d’interpretar els resultats relativitzats per 
habitants ja que entitats com Castella la Manxa amb molta superfície i poca població disposa 
d’una proporció de stock de capital real ferroviari força elevada per habitant. 

Això condueix a realitzar un estudi detallat de l’acumulació de stock ferroviari a Espanya per 
poder entendre com cronològicament s’ha arribat a les dades presentades a la taula 9.1. 

A l’annex H es presenten les dades de capital públic ferroviari net desglossades per comunitats 
autònomes i per províncies per al període que va des del 1964 fins al 2004. Aquestes dades 
permeten fer un estudi minuciós de l’evolució d’aquest capital durant aquest període. Observa 
quina evolució han seguit els diferents territoris i si la distribució de les infraestructures 
públiques ferroviàries ha seguit un repartiment homogeni o no.  

En aquest punt es poden plantejar qüestions diverses, seria bo veure si per exemple les 
infraestructures ferroviàries han seguit la mateixa tendència de convergència econòmica 
regional espanyola. Com es pot consultar en nombrosos estudis publicats, per exemple Pérez, 
Goerlich i Mas (1996) o Pérez i Serrano (1998). 

En aquest sentit es pot llegir al llibre Apuntes de crecimiento económico de Sala-i-Martin (1994) 
que les economies que formen una entitat poden convergir de diverses formes, entre elles de 
forma ß-convergent, �-convergent o simplement no convergir. La no convergència es donarà 
quan les desigualtats econòmiques entre economies augmentin, la ß –convergència quan les 
economies més pobres creixin més que les riques (relació inversa entre la taxa de creixement 
de la renda i el nivell inicial d’aquesta renda). En canvi, la �-convergència serà la reducció en el 
temps de la dispersió de la renda per càpita entre economies. 

Al llibre de Sala-i-Martin és desenvolupen molt més aquestes definicions i és presenten altres 
teories de creixement econòmic. 

Així doncs transposant aquestes definicions al camp de les infraestructures, el fet que és 
produeixi convergència en les dotacions de capital d’infraestructures indica que l’heterogeneïtat 
d’equipaments als territoris no està augmentant. En canvi, si la desigualtat en dotacions 
augmenta, els processos d’aglomeració s’accentuen i la capacitat d’atraure factors productius i 
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de generar activitat econòmica augmenten a favor d’uns territoris i en detriment d’altres. 

En els següents gràfics: 9.3, 9.4 i 9.5 per comunitats autònomes i els 9.6, 9.7 i 9.8 per 
províncies es presenten els resultats de l’estudi de la ß – convergència per comunitats 
autònomes i províncies a Espanya durant el període 1964-2004 per les infraestructures 
ferroviàries. La dada que s’utilitza per quantificar l’acumulació d’infraestructures ferroviàries és 
el stock de capital públic net real. S’ha desglossat el període en dos parts per poder extreure 
conclusions més detallades de la possible convergència o no de les comunitats autònomes i 
províncies en matèria ferroviària. 

Les taules amb el càlculs detallats de l’estudi es troben a l’annex, capítol H. Així com també al 
CD adjunt al projecte. 
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Gràfic 9.3: Convergència en capital net real per habitant a Espanya. Període (1964-1986). 

Autonòmic. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA, IVIE i INE. 
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Gràfic 9.4: Convergència en capital net real per habitant a Espanya. Període (1964-1986). 

Autonòmic. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA, IVIE i INE. 
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Gràfic 9.5: Convergència en capital net real per habitant a Espanya. Període (1986-2004). 

Autonòmic. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA, IVIE i INE. 

D’aquest estudi el primer que es pot afirmar és que en matèria d’infraestructures públiques 
ferroviàries a nivell autonòmic i provincial hi ha hagut una poca convergència els darrers anys 
tot i que aquesta tendència és molt poc significativa a nivell estadístic. La tendència a la ß –
convergència es fa una mica present a nivell provincial.  
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Per veure si el fenomen de la ß –convergència es dóna, s’han d’agafar els pendents de les 
rectes de regressió obtinguts als diferents gràfics. Un major valor negatiu implica que el 
fenomen de la ß –convergència s’ha presentat amb una major incidència en aquell període. Un 
valor nul o positiu indica que no hi ha hagut convergència o que fins i tot el cas positiu les 
heterogeneïtats han augmentat.  

A nivell autonòmic, mirant el gràfic 9,3 es veu que el pendent de la recta de regressió val -
0,010 per tot el període estudiat (1964-2004). En canvi al mirar els dos subperíodes s’observa 
una petita tendència a la ß –convergència per al període 1964-1986, amb un pendent de -
0,013. Aquesta petita tendència a la convergència s’atura durant el període 1986-2004 ja que 
s’obté un pendent de 0,09. 

A nivell provincial s’observa una tendència una mica més elevada a la ß –convergència tot i 
que continua sent poc significativa estadísticament. Mirant els dos períodes es repeteix la 
tendència general que s’apuntava per l’estudi de les comunitats autònomes. Durant el primer, 
del 1964 al 1986 (gràfic 9.6) existeix una tendència més elevada a la ß –convergència (pendent 
de la recta de regressió de -0,02) que es frena durant el segon període (1986-2004) on la 
pendent val -0,001, veure gràfic 9.7. 

Mirant els gràfics també es pot extreure informació referent al ritme de creixement de stock de 
capital ferroviari per les diferents comunitats autònomes i províncies. Les dades es comenten 
per comunitats autònomes gràfics 9.3, 9.4 i 9.5 tot i que per veure més detall a nivell autonòmic 
veure els gràfics provincials 9.6, 9.7 i 9.8. 

Hi ha un conjunt de comunitats que parteixen de nivells molt baixos d’acumulació per habitant i 
durant tot el període no guanyen gairebé gens. Són les comunitats de la Rioja, Navarra, Múrcia 
i Extremadura. Aquestes, durant el primer període, han vist com la taxa de variació anual 
creixia molt poc, en canvi durant el segon període han experimentat creixement negatius. 

Catalunya i Madrid, parteixen per al primer període d’una posició mitjana i no deixen de 
guanyar stock de capital real per habitant durant els dos períodes tot i veure incrementades les 
seves relatives poblacions. 

Durant el primer període veiem que destaquen com les comunitats que incrementen més la 
seva taxa de creixement mitjà Astúries i Cantàbria. En aquest període la indústria minera (que 
normalment utilitza el ferrocarril) encara tenia una fort pes en les economies regionals 
d’aquestes regions. Durant el segon període aquestes comunitats parteixen de nivells força 
elevats però gairebé no veuen incrementar les seves infraestructures ferroviàries per habitant 
ja que aquesta indústria tendeix a perdre força. 

Pel que fa a les altres comunitats, cadascuna respon a realitats força diferents. Per exemple 
Aragó, que tot i comptar l’any 1964 amb el nombre més elevat de stock de capital net real per 
habitant, durant el primer període perd stock per habitant, en canvi durant el segon període 
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sofreix un espectacular augment. Aquest fet es pot explicar per l’efecte combinat que té la 
pèrdua de població d’algunes províncies d’Aragó amb l’impacte de les inversions de l’AVE que 
s’hi fan durant el segon període. 

En general, les comunitats on durant el segon període s’hi fan obres de construcció de les 
diferents línies de l’AVE, augmenten les seves taxes de capital real net ferroviari per habitant: 
Aragó, Madrid, Catalunya, Castella la Manxa, Andalusia, etc. 

També s’hi veuen reflexades les grans obres que s’han realitzat en algunes ciutats com 
València o Bilbao amb la construcció de les respectives xarxes de Metros. 

Pel que fa a la província de Barcelona s’observa que creix més durant el primer període que 
durant el segon. Durant aquest segon període Lleida i Tarragona creixen amb una taxa més 
elevada que la de Barcelona. 

En aquest estudi no s’ha inclòs els territoris de Ceuta i Melilla ja que no disposen 
d’infraestrucutres ferroviàries i les Illes Canàries. Pel que fa a aquestes últimes, així com les 
dades detallades és poden trobar a l’annex H, capítol H.3. 
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Gràfic 9.6: Convergència en capital net real per habitant a Espanya. Període (1964-2004). 

Provincial. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA, IVIE i INE. 
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Gràfic 9.7: Convergència en capital net real per habitant a Espanya. Període (1964-1986). 

Provincial. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA, IVIE i INE. 
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Gràfic 9.8: Convergència en capital net real per habitant a Espanya. Període (1986-2004). 

Provincial. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA, IVIE i INE. 
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Taula 9.2: Taula amb les abreviacions per interpretar els gràfics 9.6, 9.7 i 9.8. 
Font: Elaboració pròpia. 

L’evolució de la dispersió del capital net real per províncies i per comunitats autònomes entre 
els anys 1964 i 2004 es mostra als gràfics 9.9 i 9.10 gràfic 9.9 per les comunitats i 9.10 per les 
províncies. En aquests gràfics es presenten les dades estadístiques ponderades. D’aquesta 
forma es redueix la importància d’aquelles regions més petites. 
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Gràfic 9.9 Dispersió autonòmica en capital net real en infraestructures ferroviàries (coeficient 

de variació) a Espanya. Període (1964-2004). 
Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA, IVIE i INE. 
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Gràfic 9.10 Dispersió provincial en capital net real en infraestructures ferroviàries (coeficient de 

variació) a Espanya. Període (1964-2004).  
Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA, IVIE i INE. 

Als gràfics 9.9 i 9.10 s’observa com les desigualtats a nivell autonòmic tendeixen a augmentar 
mentre que les diferencies provincials augmenten fins a finals de la dècada dels 80 passant a 
disminuir a partir dels anys 90. En general, a nivell provincial per totes les sèries estudiades, les 
desigualtats en dotacions de stock de capital net real disminueixen.  

Mirant el gràfic 9.9, a nivell autonòmic, es veu que les desigualtats creixen a partir de finals dels 
anys 80. Això es pot explicar per l’impacte de la construcció de les diferents línies de gran 
velocitat. L’últim any del que es disposa de dades, el 2004, les línies de gran velocitat no 
havien arribat encara a totes les comunitats autònomes. En un futur, quan l’alta velocitat arribi 
a totes les comunitats autònomes s’espera observar un decreixement de les desigualtats a 
nivell autonòmic.  

Pel que fa a les desigualtats a nivell provincial, aquestes són més sensibles als canvis de 
població que les desigualtats a nivell autonòmic.  

El decreixement de les desigualtats a nivell provincial a partir de finals dels anys 80 es pot 
explicar perquè cada vegada hi ha més províncies on abans no hi havia hagut pràcticament 
inversió ferroviària i a partir d’aquest moment passen a acollir línies d’alta velocitat tot i no 
disposar d’estacions amb accés directe a la infraestructura. Un exemple d’aquest fet pot ser la 
província de Sòria.  

Els càlculs realitzats per arribar a obtenir els gràfics 9.9 i 9.10 es recullen a l’apartat H.3 de 
l’annex H. 
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9.2. Les infraestructures ferroviàries a la província de 
Barcelona  

Com ja s’ha vist a l’apartat anterior l’acumulació de stock públic real net ferroviari ha estat molt 
variat, tot i que han dibuixat una mínima tendència a la convergència sobretot durant els 
primers anys per als que s’ha realitzat l’estudi.  

Ara bé, per il·lustrar de forma clara l’acumulació de stock ferroviari a la província de Barcelona 
es fa a continuació un estudi minuciós; comparant l’evolució d’acumulació de la província de 
Barcelona amb altres entitats que formen la geografia espanyola. 

Així doncs per desenvolupar aquest punt s’agafen les següents entitats físiques: 

- La província de Barcelona, ja que és el centre del present treball. 

- La comunitat autònoma o província de Madrid. És interessant comparar Madrid amb 
Barcelona ja que tenen extensió, població i estructura econòmica similars. 

- La comunitat autònoma de Catalunya. És interessat poder comparar Barcelona 
respecte Catalunya i també reflexionar si a nivell ferroviari Madrid es comparable a 
Catalunya o a la província de Barcelona.  

- La província de València, per les seves similituds econòmiques i geogràfiques amb la 
província de Barcelona.  

- La mitja espanyola de les dades presentades, sota la llegenda d’Espanya. 

Al capítol H de l’annex, apartat H.5 es presenten les dades econòmiques i demogràfiques 
bàsiques d’aquestes entitats. 

Tot seguit, al gràfic 9.11, partint de les dades que s’han obtingut al punt anterior, es mostra 
amb detall l’evolució de les xifres de stock real net en infraestructures ferroviàries per habitant. 
Els euros estan calculats en euros reals comparables de l’any 2000. 
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Gràfic 9.11: Capital net real en infraestructures ferroviàries per habitant. 

Període (1964-2004). 
Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA, IVIE i INE. 

Es pot observar que durant els primers anys de l’estudi, del 1964 fins a principis del anys 90, el 
stock net real en infraestructures ferroviàries per habitant va creixent d’una forma proporcional 
en totes les entitats estudiades. Ara bé a principis dels anys 90 s’identifica un augment 
significatiu de les xifres per Madrid i València mentre que les xifres de Catalunya i Barcelona 
continuen creixent a un ritme inferior de Madrid i València però superior a la mitja espanyola 
(en aquest gràfic Espanya representa la mitja espanyola). Durant els anys 90 la xifra de la 
província de Barcelona gairebé no augmenta arribant al nivell de la mitja espanyola al final del 
període estudiat.  

L’acumulació del stock de infraestructures ferroviàries és resultat directe del ritme inversor. Una 
visió de les inversions durant aquest període pot ajudar a explicar l’alentiment que sofreix la 
província de Barcelona en infraestructures ferroviàries a partir de mitjans dels anys 90. Al gràfic 
9.12 presentat a continuació s’observa quin ha estat el ritme de les inversions en 
infraestructures ferroviàries per aquestes zones.  

Les xifres es presenten relativitzades per habitant. Per consultar més xifres d’inversions 
ferroviàries, al capítol H de l’annex, taules de l’apartat H.4 es mostren xifres d’inversions 
absolutes reals i nominals més detallades. 
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Gràfic 9.12: Inversions netes reals en infraestructures ferroviàries per habitant. 

Període (1964-2004). 
Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA, IVIE i INE. 

En aquest quadre s’apunta que fins a finals dels anys 80, la tendència va ser força homogènia. 
Les diferents províncies i comunitats van estar properes a la mitja espanyola (Espanya). Durant 
la dècada dels anys 70 s’observa que Barcelona, Catalunya i Madrid van estar lleugerament 
per sobre de la mitja espanyola, convergint amb aquesta pròpia mitja i amb la província de 
València durant la dècada dels 80. A partir de principis dels anys 90, s’observen certes 
heterogeneïtats en el ritme inversor. València augmenta les inversions ferroviàries per habitant, 
descendint a finals dels anys 90 als nivells inversors dels anys 80. En el cas de Madrid, els 
ritmes inversors augmenten de forma espectacular durant els últims anys de la dècada dels 90 
i principis del segle XXI quedant molt per sobre de la mitja espanyola i catalana. València a 
partir del 2003 sofreix també un augment espectacular d’inversions ferroviàries per habitant 
quedant molt per sobre de la mitja espanyola.  

En el cas de Catalunya, la tendència que segueix és aproximadament la mateixa que la mitjana 
espanyola fins als últims anys de la dècada dels anys 90 quan creix lleugerament. Tot i aquest 
creixement, comparant Madrid i Catalunya, aquest augment no es prou important com per 
arribar als nivells d’inversió de la comunitat de Madrid. Pel que fa a la província de Barcelona, 
segueix una tendència molt igual a la mitjana catalana i a l’espanyola fins a finals dels anys 90 
quan, a diferència de les mitjanes catalanes i espanyoles, es queda constant i bastant per sota 
d’aquestes dues. Una altra dada important mostra que l’augment de la mitjana catalana no es 
correspon amb un augment del valor que correspon a Barcelona. Mirant les taules de l’apartat 
H.4 i H.3 del capítol H de l’annex es veu que la mitjana catalana augmenta clarament a causa 
de la forta inversió que es fa a la província de Lleida fruit de l’arribada del tren d’alta velocitat. 
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L’any 2004 la mitja catalana d’inversions ferroviàries per habitant va ser de 136,26 euros per 
habitant, en canvi a la província de Lleida la mitjana per habitant va ser de 592,27 euros. Aquell 
mateix any, la província de Barcelona va tenir un nivell d’inversió per habitant en 
infraestructures ferroviàries de 64,95 euros per habitant. 

Les dades comparatives obtingudes d’aquestes entitats estan amb la línia de la tendència 
marcada a l’apartat anterior on s’ha vist que durant el període 1964-1986 la tendència a la ß –
convergència va ser més significativa que durant el període 1986-2004. 

Un altre punt important a tenir en compte és identificar i analitzar les taxes de creixement del 
capital productiu real per aquests períodes. Aquestes poden diferir de les taxes de variació del 
capital net real com es veurà a continuació i una comparació d’ambdues pot conduir a un 
anàlisi més detallat de l’estat de les infraestructures ferroviàries d’una determinada entitat 
geogràfica.  

Com ja es comenta al glossari, el capital productiu real té en compte l’eficiència amb la que 
diferents actius que formen part del capital net generen serveis al llarg de la seva vida útil. 

Analitzant les taxes de creixement de capital productiu real i de capital real net en 
infraestructures ferroviàries, al gràfic 9.14 es veu que per al període 1965-1988, de les entitats 
escollides, Barcelona és la que experimenta un major creixement en termes percentuals tant 
de capital net real com de capital productiu.  

Aquestes dades es poden 
completar amb les taules del punt 
H.4 de l’annex H de l’annex per 
extreure més informació. En 
aquestes hi figuren el detall del 
valor de la taxa de creixement 
anual detallada i informació anual 
del stock de capital productiu real i 
del stock net real. 

Per poder entendre millor aquests 
creixements, al gràfic 9.13 es presenten els percentatges sobre el total espanyol del stock de 
capital real net per l’any 1965. Així ja es disposa d’un punt de partida per interpretar els 
creixements d’ambdues taxes per als anys posteriors.  

No es presenten els punts de partida del capital productiu real ja que aquests, en termes 
percentuals difereixen molt poc dels del capital real. Consultar taules de l’apartat H.4 de l’annex 
H. 

A més a més el que resulta més interessant és estudiar com aquestes taxes evolucionen al 
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Gràfic 9.13; Stock de capital net real ferroviari. Any 1965.  
Percentatges (Espanya = 100%). 

Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA i IVIE. 
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llarg del període. Així doncs avaluant al mateix temps les gràfiques 9.14 i 9.15 s’observa que 
Barcelona parteix d’un nivell una mica inferior que Madrid, trobant-se entre el valor del conjunt 
de Catalunya i el de Madrid. L’any 1965, la província de València, partia de valors molt baixos 
de stock de capital real net. 

Creixements dels capitals productiu i net reals. 
Taxa mitja de variació

Període 1965-1988

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00%

España
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Barcelona

Madrid

València

Real

Productiu

 
Gràfic 9.14: Creixements dels capitals productiu i net reals.  

Taxa mitja de variació. Període 1965-1988. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA, IVIE i INE. 

Mirant a la taula de l’annex H, apartat H.4 corresponent a les taxes de creixements del capital 
productiu ferroviari real i net ferroviari real es pot veure que a la província de Barcelona, els 
valors més alts de la taxa de creixement anual de capital productiu i net real es van assolir cap 
a finals dels anys 60 i primer lustre de la dècada dels anys 70, assolint per exemple, valors 
màxims l’any 1970-1971 amb una variació del stock de capital productiu real del 13,37%. 

Comparant Barcelona amb Madrid, durant aquest període, i observant les taxes de creixement 
del gràfic 9.14 i el punt de partida d’aquestes taxes es pot pensar que s’ha confirmat el criteri 
de la ß –convergència per aquestes dues províncies en aquest període. Barcelona, que parteix 
de valors inferiors de stock, creix a un ritme més ràpid que Madrid. S’ha establert aquest 
paral·lelisme entre els diferents anàlisis ja que fins principis dels anys 80 les poblacions de les 
dues províncies van ser similars.  

Durant el segon període estudiat, del 1988 al 2004, es va produir una tendència diferent. 
Barcelona va passar a ser la província amb menys increment de stock tant del productiu com 
del net. En aquest període Madrid i València veuen incrementades amb escreix les seves taxes 
de variació anuals.  
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A més a més, s’observa un fet remarcable: la província de Barcelona passa a registrar taxes de 
creixement del capital productiu real superiors a les del capital net real. Aquest fet no s’observa 
en cap dels casos anteriors ni en aquest període per cap altra entitat estudiada.  

Segons les definicions donades de stock productiu i net això es pot deure a un major esforç 
inversor durant aquest període en activitats altament productives com pot ser plans de millora, 
d’adequació o manteniment. 

Creixements dels capitals productiu i net reals. 
Taxa mitja de variació

Període 1988-2004

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00%
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Gràfic 9.15: Creixements dels capitals productiu i net reals.  

Taxa mitja de variació. Període 1988-2004. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA, IVIE i INE. 

9.3. Les infraestructures ferroviàries a la província de 
Barcelona i l’economia regional de Barcelona. Comparació 
temporal amb altres províncies i regions espanyoles. 

Com ja s’ha vist anteriorment, l’economia de la regió metropolitana de Barcelona és una 
economia fortament terciaritzada, això fa que sigui una gran demandant d’infraestructures de 
transport i mobilitat. En aquesta secció s’estudia la relació entre les infraestructures ferroviaris i 
el nivell de desenvolupament econòmic de les diferents regions i comunitats triades. La 
comparació es fa a tall temporal. Per a cada regió, com a indicador econòmic del 
desenvolupament s’ha triat el PIB per habitant i com a indicador del conjunt d’infraestructures 
ferroviàries el stock de capital públic real nominal en infraestructures ferroviàries per habitant. 
Com es pot consultar a l’apartat H.4 i H.5 del capítol H de l’annex es disposa de les sèries de 
PIB per una sèrie temporal i del stock real net per aquesta mateixa sèrie temporal. Relativitzant 
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aquestes dades per habitant es pot veure l’evolució conjunta del nivell de desenvolupament 
d’una regió o província i de les seves infraestructures ferroviàries. 

S’ha d’apuntar que degut a limitacions de la font INE (Institut Nacional d’Estadística) es treballa 
amb euros corrents per les dues magnituds. També es separa l’estudi en dos períodes que 
coincideixen amb les dues bases diferents utilitzades per l’INE per calcular les sèries del PIB. 
La base-86, dóna les sèries del PIB del 1980 fins al 1994; la base-95, del 1995 fins al 2003. 

Continuant amb les entitats geogràfiques del capítol anterior, s’analitza l’evolució del 
desenvolupament econòmic amb les infraestructures ferroviàries per al conjunt d’Espanya, 
Catalunya i províncies de Barcelona, Madrid i València. Això es fa pels períodes 1980-1994 i 
1994-2003 i es presenta als gràfics següents, del gràfic 9.16 al 9.25 , presentant primer el 
període 1980-1994 i després el període 1995-2003. 

A la taula 9.3 es presenten els resultats agrupats per una millor interpretació d’aquests. 

 

Espanya (1980-1994)

y = 0,0505x + 8,4919
R2 = 0,989

0

100

200

300

400

500

600

1 3 5 7 9 11

PIB per habitant anual (milers d'euros corrents)

S
to

ck
 d

e 
ca

pi
ta

l n
et

 p
er

 
ha

bi
ta

nt
 (e

ur
os

 c
or

re
nt

s)

 
Gràfic 9.16: Creixement del stock de capital net per habitant d’Espanya en funció del seu nivell 

de desenvolupament econòmic. Període 1980-1994. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA, IVIE i INE. 
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Catalunya (1980-1994)
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Gràfic 9.17: Creixement del stock de capital net per habitant de Catalunya en funció del seu 

nivell de desenvolupament econòmic. Període 1980-1994. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA, IVIE i INE. 

 

 

Barcelona (1980-1994)
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Gràfic 9.18: Creixement del stock de capital net per habitant de la província de Barcelona en 

funció del seu nivell de desenvolupament econòmic. Període 1980-1994. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA, IVIE i INE. 
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Madrid (1980-1994)
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Gràfic 9.19: Creixement del stock de capital net per habitant de la Comunitat de Madrid en 

funció del seu nivell de desenvolupament econòmic. Període 1980-1994. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA, IVIE i INE. 

 

 

València (1980-1994)
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Gràfic 9.20: Creixement del stock de capital net per habitant de la província de València en 

funció del seu nivell de desenvolupament econòmic. Període 1980-1994. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA, IVIE i INE. 
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Espanya (1995-2003)
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Gràfic 9.21: Creixement del stock de capital net per habitant d’Espanya en funció del seu nivell 

de desenvolupament econòmic. Període 1995-2003. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA, IVIE i INE. 
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Gràfic 9.22: Creixement del stock de capital net per habitant de Catalunya en funció del seu 

nivell de desenvolupament econòmic. Període 1995-2003. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA, IVIE i INE. 
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Barcelona (1995-2003)
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Gràfic 9.23: Creixement del stock de capital net per habitant de la província de Barcelona en 

funció del seu nivell de desenvolupament econòmic. Període 1995-2003. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA, IVIE i INE. 
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Gràfic 9.24: Creixement del stock de capital net per habitant de la província de Madrid en 

funció del seu nivell de desenvolupament econòmic. Període 1995-2003. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA, IVIE i INE. 
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València (1995-2003)
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Gràfic 9.25: Creixement del stock de capital net per habitant de la província de València en 
funció del seu nivell de desenvolupament econòmic. Període 1995-2003. 

Font: Elaboració pròpia a partir de Fundación BBVA, IVIE i INE. 

A la taula següent (taula 9.3) s’esquematitzen els resultats de les rectes de regressió i 
coeficients de correlació obtinguts per les altres zones geogràfiques. 

 Període 1980-1994 
 Recta de regressió Coeficient de correlació (R2) 

Espanya y = 0,0505x + 8,4919 0,989 
Catalunya y = 0,0483x + 61,872 0,978 
Barcelona y = 0,054x + 51,226 0,9778 

Madrid y = 0,0613x + 14,807 0,9869 
València y = 0,0593x - 76,05 0,9101 

  
 Període 1995-2003 
 Recta de regressió Coeficient de correlació (R2) 

Espanya y = 0,0797x - 364,3 0,9464 
Catalunya y = 0,0847x - 474,05 0,9114 
Barcelona y = 0,0548x - 5,804 0,9789 

Madrid y = 0,1417x - 1302,8 0,9502 
València y = 0,0635x + 69,578 0,9884 

Taula 9.3: Taula resum dels resultats de la relació entre creixement de stock ferroviari i 
desenvolupament econòmic. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels gràfics 9.16 a 9.25. 

La mitjana espanyola durant el primer període va estar en un coeficient de 0,0505. En el cas de 
la província de Barcelona, el coeficient obtingut (0,054) es situa per escasses mil·lèsimes per 
sobre d’aquest valor. Tot i això és superior a la mitjana catalana (0,0483). Es remarcable que la 
mitjana catalana de creixement per aquest període és lleugerament inferior a la mitjana 
espanyola. Amb la dada de la província de Barcelona s’afirma que durant el primer període les 
altres tres províncies catalanes en termes mitjans van marcar taxes de creixement de stock 



���������	�
����
	����������
���	������	���������������������������
�������� �����103�

 

ferroviari en funció del desenvolupament econòmic molt inferiors a la mitjana espanyola. 

Els stocks ferroviaris de les províncies de Madrid i València en funció del seu desenvolupament 
econòmic van créixer més ràpidament que el de Barcelona, essent la província de Madrid la 
que assoleix una xifra superior a les altres. 

Pel que fa al segon període, les mitjanes espanyola (0,0797) i catalana (0,0847) s’han 
incrementat lleugerament respecte les xifres del període anterior. En el cas de la província de 
Barcelona, es produeix un efecte invers al que produït durant el primer període. Barcelona 
(0,0548) manté gairebé constant el nivell de desenvolupament ferroviari perdent dràsticament 
pes dins de Catalunya. La xifra de Barcelona resta per sota de la xifra de València (0,0635) i 
molt per sota de la de Madrid (0,1417).  

En aquest cas concret, pensant en termes d’oferta i demanda, el nivell de desenvolupament 
econòmic (PIB per càpita) es pot entendre com una demanda de la societat de mobilitat mentre 
que l’indicador stock ferroviari per habitant es pot entendre com un tipus d’oferta de mobilitat. 
Per a pendents inferiors, aquesta demanda està més mal coberta que per valors de pendents 
elevats. 
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10. El sistema de Rodalies Renfe de Barcelona 

10.1.  Anàlisis de la infraestructura i comparació amb el sistema 
de Rodalies Renfe de Madrid 

El sistema de Rodalies Renfe de Barcelona és un element molt important del sistema 
intermodal de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

Veient les dades (figura 10.1) del repartiment modal el 2006 facilitades per la ATM s’observa 
que dels sistemes ferroviaris, el més utilitzat per accedir a Barcelona són les Rodalies Renfe. A 
les dades s’observa que el Metro és el sistema ferroviari amb més viatges, però aquest està 
bàsicament estès per la primera corona.  

Mode de transport Etapes Percentatge 
A peu 6.764.659 43,40% 

Bicicleta 117.508 0,75% 
Subtotal No motoritzat 6.882.167 44,16% 

Bus 1.172.917 7,53% 
Metro 1.163.333 7,46% 
FGC 292.646 1,88% 

Renfe Rodalies 386.059 2,48% 
Tramvia 63.059 0,40% 

Altres modes col·lectius 114.549 0,73% 
Taxi 85.613 0,55% 

Subtotal Transport públic 3.278.174 21,03% 
Cotxe conductor 3.907.000 25,07% 

Cotxe acompanyat 712.053 4,57% 
Moto conductor 591.592 3,80% 

Moto acompanyant 28.707 0,18% 
Furgoneta/camió 160.829 1,03% 

Altres privats 25.636 0,16% 
Subtotal Transport privat 5.425.817 34,81% 

Total Etapes 15.586.158 100% 
Total desplaçaments 14.140.777  

Ratio etapes / desplaçaments 1,1  

Figura 10.1: Repartiment modal dels desplaçaments en etapes a la RMB l’any 2006.  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ATM (Enquesta de mobilitat 2006). 

Les etapes amb transport públic representen el 21% del total dels desplaçaments. Dins del 
total les Rodalies Renfe representen un 2,5% que representa un 35,71% del transport públic.  

Anteriorment s’ha afirmat que el mitjà ferroviari més utilitzat per accedir a la primera corona 
(Barcelona) procedint de l’exterior (segona corona i altres) són les Rodalies Renfe ara bé, es 
pot afirmar el mateix per als altres transports públics? El Metro transcorre bàsicament a 



���������	�
����
	����������
���	������	���������������������������
�������� �����105�

 

l’interior de la primera corona. El bus que a la figura 10.1 representa un 35.81% del total del 
transport podria ser un mitjà d’accés a la primera corona.  

 Línies Longitud xarxa 
(km.) 

Viatges 
(milions) 

Recaptació 
(M�) 

FMB (metro) 6 86,6 343,3 156,41 
FGC (1era corona) 2 24 43 15,74 

Rodalies Renfe (1era 
corona) 4 94 - - 

Tramvia Metropolità 4 18,5 7,7 3,10 
TMB (autobusos) 104 887,3 205 92,54 

Resta autobusos EMT 77 1939 60,3 29,05 
Total 1era Corona STI 197 3.049,4 659,3 296,84 

Resta FGC 2 119,0 33 31,3 
Resta Rodalies Renfe * 4 332 113,9 96,29 
Autobusos Generalitat 196 4910 26,3 24,61 

Altres autobusos 
urbans 72 775 35,7 16,53 

Total resta STI 268 6.136,9 208,9 168,73 
Total STI 465 9.186,3 868,2 465,57 

Figura 10.2: Dades bàsiques de mobilitat a la primera corona metropolitana i a la resta del STI 
(Sistema Tarifari Integrat). 

*Les dades de Rodalies Renfe son per al total del STI. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ATM. 

Mirant les dades de la figura 10.2 es pot veure que els transports que operen dins i fora de la 
primera corona, els FGC i autobusos concentren una part molt important de l’activitat dins de la 
primera corona metropolitana. Aquestes dades posen de manifest que la infraestructura de 
Renfe Rodalies és clau en la mobilitat urbana per permetre l’accés amb transport públic a la 
primera corona metropolitana. 

A partir de les figures 10.2 i 10.1 es poden comparar les dues infraestructures ferroviàries 
bàsiques per accedir a la primera corona metropolitana (figura 10.3). 

 Longitud de la xarxa Viatges a l’any 
(2006) Viatges/Km 

Rodalies 
Renfe 426 km. 113,9 milions de 

viatges 
0,267 milions de 

viatges/ km 
Rodalies 

FGC 143 km. 76 milions de 
viatges 

0,531 milions de 
viatges/ km 

Figura 10.3: Viatges per quilòmetre de xarxa. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ATM. 

Considerant els viatges per km d’infraestructura es podria afirmar que el sistema de les 
Rodalies dels FGC és força més eficient que el sistema de Rodalies Renfe.  

Es podria fer una comparació molt més detallada de les dues infraestructures, ara bé es 
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considera que són massa les diferències bàsiques per poder extreure conclusions. Entre 
aquestes diferències es pot mencionar:  

- diferent gestió dels dos sistemes: estatal (ADIF) i autonòmic (FGC). 

- diferències físiques: ample de via diferent, gàlibs diferents, sistemes de senyalització, 
etc. 

- Les línies d’ADIF estan compartides amb altres serveis (mitjana distància, llarga 
distància, etc.). 

Aquesta comparació entre sistemes de transport tracta més una problemàtica de transports, 
però l’objectiu del treball no és aquest. Així doncs es procedirà no a comparar el sistema de 
Rodalies Renfe de Barcelona amb els serveis de Rodalies de FGC sinó la dotació 
d’infraestructures de serveis de Rodalies ferroviaris Renfe per diferents aglomeracions urbanes 
Estatals per veure la seva relació amb el nivell productiu de l’economia. 

El Catedràtic Robusté (2005, p.31) al seu estudi Les infraestructures de la mobilitat a 
Catalunya, menciona l’aportació feta pel senyor Biehl (1996): “La relació entre dotació 
d’infraestructures i nivell productiu mesurat a través del PIB és important, ja que és un 
indicador de la situació d’una regió basat en les seves necessitats competitives”. 

Com ja s’ha apuntat al capítol 7, en els casos on no es disposa de dades prou desagregades 
de stock de capital físic, es recorre al mètode de Biehl per il·lustrar la relació entre dotació 
d’infraestructures i nivell productiu de diferents regions. 

En aquest punt cal especificar el que ha estat motiu de molta recerca per l’estudiant són les 
dades d’inversió en els sistemes de Rodalies Renfe estatals (desagregades). L’antiga RENFE i 
ara L’ADIF i Renfe Operadora no publiquen aquestes dades solament mencionen una xifra 
d’inversió total a nivell estatal (per alguns anys). El fet d’haver pogut disposar d’aquestes dades 
hagués conduït a resultats molt més precisos en quan a poder extreure conclusions ja que 
haguessin permès fins i tot el càlcul de dotacions de stocks de capital. 

El fet de no disposar de dades d’inversions ha obligat a buscar altres metodologies com la ja 
citada metodologia de Biehl. Així doncs, a la figura 10.4 es presenten les dades bàsiques de la 
longitud de les xarxes dels sistemes de Rodalies Renfe de Barcelona i Madrid així com la 
superfícies d’ambdues entitats geogràfiques. 

 Superfície 2002 2002 2004 2005 2006 
Barcelona 7.728 429,2 429,2 488 446,2 440,6 
Madrid 8.028 337,1 337,1 369 344,5 367,4 

Figura 10.4: Superfície de la província de Barcelona i la Comunitat de Madrid [km2] i longitud de 
les xarxes dels dos sistemes de Rodalies Renfe [km]. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades per l’OMM. 

Segons el mètode de Biehl, la dotació del stock d’infraestructures és la que es mostra a la 
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figura 10.5. 

Cal destacar que les dades presentades en aquest capítol que descriuen els sistemes de 
rodalies s’ha decidit extreure-les totes d’una mateixa font (l’Observatori de la Mobilitat Urbana). 
Aquesta s’ha triat ja que és la que dóna un major detall per diferents anys. Consultant altres 
fonts s’ha arribat a trobar dades diferents per exemple de longituds de línies per la mateixa 
infraestructura en un mateix any. Veure exemple d’aquesta paradoxa en contrastar les dades 
donades per la Memòria de l’estudi de la xarxa ferroviària de viatgers de Catalunya l’any 2004 
publicat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques i les dades donades per 
l’OMM (Observatori de la Mobilitat Metropolitana) per la longitud de les línies del sistema de 
Rodalies Renfe de Barcelona. Segons el primer, la longitud de la xarxa era de 455,1 km mentre 
que segons l’OMM per al mateix any 2004 la longitud de la xarxa del sistema de Rodalies 
Renfe de Barcelona era de 488 km.  

 2002 2003 2004 2005 2006 
Barcelona 0,056 0,056 0,055 0,058 0,057 
Madrid 0,042 0,042 0,042 0,043 0,046 

Figura 10.5: Dotació del stock d’infraestructures de Rodalies Renfe a la província de Barcelona 
i Madrid. Expressat en longitud de xarxa [km] dividit per la superfície [km2]. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes dels diferents informes publicats per l’OMM. 

Aquest resultats poden donar una primera idea de la relació entre el territori i la infraestructura 
(vertebració del territori). Ara bé, la base del mètode de Biehl, té per objectiu calcular de forma 
aproximada el stock d’una determinada infraestructura per posteriorment agregar altres 
infraestructures de la mateixa tipologia d’aquella zona geogràfica i, d’aquesta manera, calcular 
un global de stock d’una determinada infraestructura per a una zona. 

El mètode pretén donar una idea aproximada del stock físic, alguns autors però fins i tot 
canvien l’adjectiu passant a denominar el mètode de “groller” Turró i Vergara (2002, pag.8). 

Aquest mètode pot ser molt adequat per aproximar el stock de capital físic de carreteres (per 
exemple) d’una regió ja que el sistema viari és combinació alhora d’un sistema lineal (carretera) 
més un sistema puntual (parc de vehicles). 

En el cas del ferrocarril, el sol còmput dels km de xarxa, no dóna una idea prou aproximada de 
l’estat (o de l’òptim funcionament) de la infraestructura ja que aquesta inclou el sistema lineal 
(material fix) més el sistema “puntual” (parc mòbil). 

En una conversa mantinguda amb el Sr. César Molinas, aquest va remarcar la importància en 
tota infraestructura de diferenciar els termes inversió inicial i manteniment: “Sovint es para 
molta atenció a les xifres d’inversions inicials, caient després en l’oblit les xifres d’inversions en 
manteniment” fet que després d’uns anys pot conduir a tenir una correcta dotació 
d’infraestructures però aquestes amb un pèssim funcionament diari. 
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Aquesta afirmació es pot lligar amb les diferents definicions que dona l’IVIE i la Fundació BBVA 
de stocks físics: Stock físic de capital brut, stock físic de capital net i stock físic de capital 
productiu. Veure glossari per definicions més exhaustives i [Mas, M., Perez, F., Uriel, E., 2007, 
p. 19]. Aquestes definicions han anat evolucionant tenint en compte el fet que comentava el Sr. 
César Molinas. D’aquesta manera es pot explicar que en últims estudis de la Fundación BBVA 
s’inclou també els còmputs de stock de capital físic productiu.  

Així doncs per intentar trobar un indicador més adequat per la dotació d’infraestructures 
ferroviàries és tindrà en compte tant l’ infraestructura física fixa com el material mòbil en cada 
sistema de Rodalies. D’aquesta forma, a la figura 10.6 i 10.7 es presenten les principals xifres 
de les longituds de les línies (veure la diferència amb longitud de xarxa al glossari) i del nombre 
de cotxes en servei.  

La informació referent a la longitud de les línies dóna una informació més precisa en quan a la 
inversió que s’ha dut a terme per realitzar la infraestructura que no la longitud de la xarxa.  

Pel que fa el nombre de cotxes, aquests donen una idea de la inversió en material mòbil. Tot i 
que aquí no es tenen en compte detalls més concrets com l’envelliment del parc mòbil o la 
composició de seients dels cotxes que poden oferir diferents nivells de confort en l’oferta 
prestada. 

Respecte a l’envelliment del parc mòbil, segons les dades consultades als diferents informes 
de l’OMM l’edat mitjana dels vehicles dels sistemes de Rodalies Renfe de Barcelona i Madrid 
són força similars pels anys 2004, 2005 i 2006 (sobre els 12-13 anys). 

 Superfície 2004 2005 2006 
Barcelona 7.728 525 487,7 543,1 
Madrid 8.028 605 634 587,5 

Figura 10.6: Longitud de les línies [km] i superfície d’ambdues regions [km2.]. 
Font: Elaboració pròpia a partir dades publicades per l’OMM. 

 2004 2005 2006 
Barcelona 488 468 492 

Habitants Barcelona 5.117.885 5.226.354 5.309.404 
Madrid 783 782 806 

Habitants Madrid 5.804.829 5.964.143 6.008.183 

Figura 10.7: Nombre de cotxes en cada sistema de Rodalies i habitants de les dues regions 
considerades.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades per l’OMM. 

A partir de les figures 10.6 i 10.7 s’obtenen les taules 10.1 i 10.2 relativitzades per habitant i per 
superfície tenint d’aquesta forma els indicadors de Biehl que permeten la comparació. 
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 2004 2005 2006 
Barcelona 0,068 0,063 0,070 
Madrid 0,075 0,079 0,073 

Taula 10.1: Longitud de les línies [km] respecte la superfície [km2]. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades per l’OMM. 

 2004 2005 2006 
Barcelona 0,095 0,090 0,093 
Madrid 0,135 0,131 0,134 

Taula 10.2: Nombre de cotxes per cada mil habitants. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades per l’OMM. 

Comparant les dues infraestructures, a primer cop d’ull es veu que el sistema de Rodalies 
Renfe de Madrid, tot i tenir una extensió de xarxa més reduïda té una longitud de línies més 
gran. Aquest fet permet incrementar circumstancialment l’eficiència del sistema de transport. El 
fet que per exemple a l’aeroport de Barcelona arribi una sola línia (un sol sentit) limita la 
freqüència de trens que hi presten servei.  

Observant la taula 10.1 amb les dades relativitzades de la longitud de les línies de les 
infraestructures s’observa una certa tendència a la convergència per els sistemes de Rodalies 
Renfe de Madrid i Barcelona, tot i que les xifres de Madrid són sempre superiors a les de 
Barcelona. La dada del 2006 per el sistema de Rodalies de Barcelona reflexa la posada en 
funcionament de les noves línies C7 i C10.  

Respecte la taula 10.2, el nombre de cotxes per cada mil habitants de les respectives 
infraestructures les xifres posen de manifest que també hi ha una major dotació de material 
mòbil per habitant a la regió de Madrid que no pas a la regió de Barcelona. Aquest fet 
juntament amb l’anterior (dotació de material fix) i amb altres d’externs (ja comentats 
anteriorment) pot fer que a priori una infraestructura, en aquest cas la de Madrid pugui prestar 
millor servei que la de Barcelona. 

Finalment per relacionar la infraestructura amb el nivell de desenvolupament econòmic de les 
dues regions s’ha agafat un indicador que agrupa tant la dotació de material fix com la dotació 
de material mòbil i és el nombre de viatges realitzats durant un any per quilòmetre de via (en 
aquest cas el 2005).  

Aquest indicador es relacionarà amb el PIB de cada regió per veure quin sistema de rodalies 
pot tenir una contribució major al desenvolupament regional.  
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Nombre de viatges per 

quilòmetre (2005) 
(1) 

PIB regional 
(2005) 

(2) 

Relació  
(1) i (2) 

Madrid 0,301 159.939.432 0,001932 
Barcelona 0,233 126.303.273 0,001846 

Taula 10.3: Relació entre infraestructures de transport i desenvolupament econòmic regional.  
Nombre de viatgers per quilòmetre expressat en milions de viatges per longitud de les línies, 

PIB regional en milers d’euros [m�] corrents i la relació expressada en viatges per km per cada 
mil euros [m�] de PIB regional.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades per l’OMM. 

En aquest punt es veu que el sistema de Rodalies Renfe de Madrid transporta a més 
passatgers per quilòmetre en relació amb el PIB regional que no pas el sistema de Rodalies 
Renfe de Barcelona. És a dir, el sistema de Rodalies Renfe de Madrid és en proporció al 
desenvolupament econòmic més eficient que el sistema de Rodalies Renfe de Barcelona. 

A partir d’aquestes dades es poden plantejar diferents qüestions una mica més enllà de la 
simple comparació entre desenvolupament econòmic i infraestructura com per exemple en quin 
sentit existeix la relació causa efecte entre infraestructura i desenvolupament econòmic. Si és 
la infraestructura la que impulsa el desenvolupament o el propi desenvolupament el que 
demanda més capacitat d’infraestructures de transport.  

Tot i això un estudi en aquest sentit és molt més complex ja que hauria de contemplar les 
alternatives de transport, característiques de la població, evolucions demogràfiques, etc. Així 
com també un detall molt minuciós temporal. 

Al capítol 7 de la memòria, apartat 7.1.2, al presentar diferents estudis que relacionen 
infraestructures amb desenvolupament i estudis que mesuren l’impacte de les infraestructures 
sobre l’economia, es presenten els resultats dels estudis conduïts per Carpintero i Corral 
(2002a) i (2002b). En el cas de l’estudi a tall transversal que relaciona infraestructures amb 
desenvolupament econòmic, Carpintero i Corral (2002b) els autors plantegen a nivell global en 
quin sentit es produeix aquesta causalitat. 

En el cas espanyol, al ser les economies de Barcelona i Madrid força semblants, es veu que ha 
existit una desinversió per al sistema de Rodalies Renfe de Barcelona ja que aquest està força 
per sota en tots els indicadors estudiats i a més a més sigui aquesta una de les causes 
directes o no el PIB regional de Barcelona s’ha vist superat en els darrers anys pel de Madrid.  

Sense entrar en xifres concretes, a partir de la conversa mantinguda amb el cap de 
comunicació de Renfe Operadora de Barcelona es poden extreure conclusions en aquest sentit 
(Veure apartat 10.3 de la memòria). 



���������	�
����
	����������
���	������	���������������������������
�������� �����111�

 

10.2. Tarificació d’ambdós sistemes de Rodalies Renfe (Madrid i 
Barcelona). Comparació l’any 2006 

A continuació a la figura 10.8 es presenta una taula amb un resum dels diferents preus per als 
bitllets de la primera corona metropolitana de les ciutats de Barcelona i Madrid. Les dades són 
de l’any 2006. 

 Bitllet 
senzill 

Bitllet 
múltiple 

Bitllet 
diari 

Abonament 
mensual 

Abonament 
estudiant 

Abonament 
jubilat 

Madrid 1 6,15 3,8 39 25,4 9,90 
Barcelona 1,2 6,65 5 42,75 118 - 

Figura 10.8: Tarifes dels bitllets a la corona mínima de l’Àrea Metropolitana de Madrid i 
Barcelona en euros [�]. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades per l’OMM. 

De la mateixa forma que a la figura 10.8 a la 10.9 es presenten les mateixes dades per la 
corona més externa dels dos sistemes de tarificació integrada. 

 Bitllet 
senzill 

Bitllet 
múltiple 

Bitllet 
diari 

Abonament 
mensual 

Abonament 
estudiant 

Abonament 
jubilat 

Madrid 1,5 26,2 7,6 71 44,85 9,90 
Barcelona 4,95 26,9 14,2 121 323 - 

Figura 10.9: Tarifes dels bitllets a la corona màxima de l’Àrea Metropolitana de Madrid i 
Barcelona en euros [�]. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades per l’OMM. 

A les figures 10.8 i 10.9 els abonaments d’estudiants de Barcelona són per 3 mesos. 

Observant les figures 10.8 i 10.9 s’observa que les tarifes del STI de Barcelona són 
lleugerament o força més elevades que les mateixes pel STI de Madrid. 

Mirant la perspectiva històrica de l’augment de les tarifes entre els anys 1990 i 2005, agafant 
com a referència el bitllet senzill s’observen pels sistemes de Rodalies Renfe de Madrid i 
Barcelona les pujades indicades a la figura 10.10. 

 Increment 1990-2005 (%) 
Madrid 75 
Barcelona 91,7 

Figura 10.10: Increments de les tarifes dels bitllets senzills dels sistemes de Rodalies Renfe de 
Madrid i Barcelona per al període 1990-2005 [en %]. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades per l’OMM. 

Mentre que a altres sistemes de rodalies Renfe estatals (València i Biscaia) els increments han 
estat del 75% per a tots dos pel mateix període.  
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En quan a la procedència dels ingressos dels serveis de rodalies Renfe de Madrid i Barcelona, 
aquests, com ja s’ha apuntat al capítol 6 de la memòria, provenen principalment de dues fonts: 
els ingressos tarifaris i les subvencions. 

Coneixent el cost d’operació que té la infraestructura es pot determinar quina és la contribució 
directa al finançament per part dels usuaris. A la figura 10.11 es mostren les dades de 
procedència dels ingressos per als sistemes de Rodalies Renfe de Barcelona i Madrid l’any 
2006. 

 Ingressos 
tarifaris Subvenció Total Costos 

d’operació C.T. % 
Sub. 

Madrid 78,30 38,70 117 117 67% 33% 
Barcelona 118,4 54,83 1 173,23 173,23 68% 32% 

Taula 10.11: Procedència dels ingressos dels sistemes de Rodalies Renfe de Barcelona i 
Madrid l’any 2006 en milions d’euros [M�].  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades per l’OMM. 

A la figura 10.11 C.T. és l’abreviació de Cobertura Tarifaria, que és el % que representen els 
ingressos tarifaris sobre els costos d’operació. El percentatge que representen les subvencions 
s’abrevia com % Sub.  

Es mostren les dades per al 2006 ja que és l’únic any per al que es disposen de dades 
completes. Per als anys anteriors es disposen de dades únicament dels ingressos tarifaris, 
però no del cost d’operació de la infraestructura.  

1 Quantitat no donada a la bibliografia consultada. Aquesta quantitat de subvenció rebuda pel 
sistema de Rodalies Renfe de Barcelona ha estat calculada per l’autor com la resta entre els 
costos d’operació i els ingressos tarifaris. Aquest serà el valor màxim possible rebut en 
concepte de subvencions ja que el sistema de Rodalies Renfe de Barcelona té altres ingressos 
secundaris per exemple en concepte de publicitat.  

Per al 2006 i anys anteriors, es donen també les dades de demanda dels sistemes de Rodalies 
Renfe de Madrid i Barcelona (figura 10.12). 

 Nombre de viatges anuals 
 2006 2005 2004 2003 2002 
Madrid  204,30 199 195,9 192,4 193,3 
Barcelona 122,20 122,6 113,9 112 110,9 

Figura 10.12: Nombre de viatges anuals (demanda) dels sistemes de Rodalies Renfe de 
Madrid i Barcelona [en milions de viatges]. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades per l’OMM. 

En aquest punt s’il·lustra que la pressió tarifaria sobre els usuaris és més forta a Barcelona que 
a Madrid ja que per exemple agafant les xifres de l’any 2006 es veu que amb un nombre molt 
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inferior de viatgers (Barcelona) es recapta molt més via tarifària que a Madrid. En concret per 
l’any 2006 existeix una diferencia de viatges de 82,1 milions de viatges a favor del sistema de 
Rodalies de Madrid mentre que aquest recapta 40,1 milions d’euros menys. 

A partir d’aquests resultats es pot veure que tot i que per exemple per l’any 2006 Barcelona 
estava més vertebrada territorialment pel seu sistema de Rodalies Renfe, 0,057 km de xarxa 
per Km2 en front de 0,046 km de xarxa per Km2 al sistema de Madrid, el sistema de Rodalies 
de Madrid oferia una major longitud de línies per superfície que no pas el de Barcelona. 0,070 
km per km2 en front de 0,073 km per km2.  

Aquest fet pot ser degut a que des d’un bon principi a Madrid es va construir una xarxa més 
eficient (amb més longitud de línies) o bé que durant els anys de funcionament de la 
infraestructura s’han identificat els colls d’ampolla i s’han realitzat les inversions adequades per 
tenir una adequada resposta als augments de la demanda lligats a factors com poden ser les 
congestions viàries, augment dels preus del combustible, augments de població, etc. 

10.3.  Estat del sistema de Rodalies Renfe de Barcelona a 
principis del segle XXI 

A l’apartat 9 de la memòria s’ha vist que durant els darrers anys dels noranta i principis del 
primer decenni del segle XXI, la província de Barcelona havia patit una força desinversió en 
matèria ferroviària, fet que es reforça amb les conclusions extretes en aquest apartat.  

Aquesta desinversió es va posar de manifest a partir de l’any 2005 amb els nombrosos 
problemes que va començar a sofrir el sistema de Rodalies de Barcelona i va tenir, potser, el 
seu moment més àlgid amb l’arribada de l’alta velocitat a la capital catalana a finals del 2007 i 
principis del 2008.  

En aquest sentit existeixen una multitud d’articles de premsa, manifestos d’entitats cíviques, 
comunicats de formacions polítiques, etc. al respecte de les grans aturades i problemes de la 
citada infraestructura ferroviària.  

En aquest apartat no s’ha volgut fer un recull d’aquestes diferents informacions ja que 
malauradament depenent del mitjà del comunicació on es van publicar o dels propis autors de 
la informació s’observen diferents punts de vista d’un mateix problema.  

Així doncs s’ha decidit parlar directament amb el principal actor, els gestors del sistema de 
Rodalies Renfe de Barcelona.  

En l’entrevista realitzada amb el cap de comunicació de Renfe Operadora a Barcelona, es posa 
de manifest que mentre que l’oferta de serveis de Rodalies Renfe pràcticament va estar 
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estancada des dels anys 90 tal i com s’il·lustra a la figura 10.13, la demanda va sofrir 
increments molt alts durant aquest mateix període. Veure figura 10.14. 
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Figura 10.13: Evolució de l’oferta del sistema de Rodalies Renfe de Barcelona entre els anys 

2000 i 2007 Barcelona [en milions de places per km]. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Servei de Comunicació de Renfe 

Operadora de Barcelona. 
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Figura 10.14: Evolució de demanda del sistema de Rodalies Renfe de Barcelona entre els anys 

2000 i 2006 Barcelona [en milions de viatges]. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Servei de Comunicació de Renfe 

Operadora de Barcelona. 

A la figura 10.14 es veu com la demanda s’estanca entre els anys 2005 i 2006 degut als 
problemes que va començar a sofrir el sistema de Rodalies Renfe de Barcelona a partir del 
2005. 



���������	�
����
	����������
���	������	���������������������������
�������� �����115�

 

El responsable de Renfe remarca que l’oferta ha estat estancada principalment degut a que 
fins al 2006 Renfe ha disposat d’ aproximadament uns 155 trens per prestar servei (trens en 
configuracions de 3 cotxes). A partir d’aquest any i degut als nombrosos problemes que va 
començar a experimentar el sistema es va decidir fixar nous objectius de servei tenint en 
compte les limitacions de les infraestructures i altres limitacions. 

Segons el responsable de Renfe, a curt plaç, la freqüència de pas de trens no es podia 
incrementar a causa de la disponibilitat de material mòbil i sobretot també a la saturació 
d’algunes línies com per exemple les que passaven pels túnels de l’Estació de Sants i Plaça 
Catalunya així com algunes línies amb via única (línia de l’aeroport) o sistemes de senyalització 
antiquats.  

L’arribada de les obres de l’alta velocitat a l’estació de Sants va agreujar encara més aquesta 
situació. 

Tenint presents aquests condicionants, l’objectiu a curt plaç dels gestors del sistema de 
Rodalies Renfe de Barcelona ha estat incrementar la capacitat dels trens en hora punta, 
col·locant més cotxes en cada tren en les hores crítiques de demanda. Per poder fer possible 
aquest fet s’han adquirit nous trens. L’any 2008 el parc de trens del sistema de Rodalies de 
Barcelona és de uns 196 trens. Contant en aquest total les noves adquisicions els trens Civia 
que ofereixen servei en la línia que va a l’aeroport. 

Els nous objectius que es marquen a assolir pel sistema de Rodalies Renfe de Barcelona és 
l’homogeneïtzació i l’augment de freqüències. En quan a l’homogeneïtzació, és pretén passar 
d’una oferta per horaris a una oferta per freqüències. El principal problema actualment és que 
les freqüències de pas per una estació dels trens de rodalies estan molt mal distribuïdes, és 
per això que es coneix com l’oferta per horari. L’objectiu és tendir cap a un sistema semblant al 
d’altres sistemes de transport ferroviari (oferta per freqüències) com el metro, on el servei a 
més a més de fer-se amb molta més freqüència és fa amb molta regularitat. 

Hi ha també altres factors que segons els gestors del sistema de Rodalies de Barcelona 
ajudaran a la descongestió de les línies i a l’alliberament de “solcs” que permetran un augment 
de la qualitat de servei del sistema de Rodalies Renfe de Barcelona. Aquests són entre altres: 

- Desviament de serveis de mitja i llarga distància a la nova infraestructura d’alta 
velocitat. (Línia Madrid-Barcelona, servei Avant, etc.). 

- Incorporació progressiva del nou sistema ERTMS (European Rail Traffic Management 
System), permetrà l’augment de la capacitat en els actuals colls d’ampolla del sistema 
com són alguns túnels (Sants i Plaça Catalunya). 

- Renovació de la flota de trens que permetrà una major i millor oferta de places. 

El cap de comunicació de les Rodalies Renfe de Barcelona també comenta altres mesures per 
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augmentar la freqüència. Aquesta es pot augmentar amb diferents mètodes segons el tram de 
línia a considerar: 

- Per la primera corona es busca una alta freqüència, entre 6 i 10 minuts, per les corones 
externes una freqüència mitjana per a que els trens arribin més ràpids a la primera 
corona. 

- Per a facilitar que arribin els trens més ràpid a la primera corona es pretén que alguns 
trens siguin semidirectes fins la primera corona, tenint així una velocitat mitjana més 
elevada. 

- Una altra solució que es contempla és la utilització d’un tercer carril en alguns trams per 
permetre els avançaments de trens directes als semidirectes.  

Altres inversions que es volen realitzar en el sistema de Rodalies Renfe de Barcelona és la 
inversió en la qualitat del servei no solament durant el viatge sinó també a les estacions. 
Exemple d’això poden ser les noves màquines expenedores que ha adquirit Renfe Operadora 
o el sistema d’alertes d’incidències al telèfon mòbil.  

Es curiós que en alguna documentació de Renfe Operadora, a l’hora “d’ordenar” els sistemes 
d’informació que utilitza per comunicar-se amb els usuaris es diferencien principalment dos 
estats: funcionament normal i incidències.  

Malgrat tots aquests plans de millora, des de Renfe Operadora no s’ha quantificat el dèficit 
històric que ha patit el sistema de Rodalies Renfe de Barcelona, tot i això aquest ha de ser 
extremadament important ja que fins i tot es tracen plans d’actuació per les situacions 
d’incidències, suposant els propis gestors del sistema que aquestes “incidències” possiblement 
no es resoldran amb les millores introduïdes al sistema. 

Un exemple es troba consultant al document Situació Actual i Projectes en referència a les 
Rodalies Renfe de Barcelona publicat per la Direcció General de Serveis de Rodalies i Mitjana 
Distància. En aquest document s’explica, entre altres coses, els principals plans per millorar el 
servei de les Rodalies Renfe. Posant molt d’èmfasi en els sistemes de comunicació i noves 
bases comercials. Un dels plans és el “Sistema d’Informació Centralitzat a Bord” que té per 
objectiu la millora de la informació que reben els passatgers a bord. Segons la pròpia 
presentació dels responsables de la operadora ferroviària: “Permetrà la comunicació des del 
centre de control amb la megafonia interna i els displays dels trens per informar al passatge en 
temps real, en cas d’incidència”. 

La inversió prevista per la posada en funcionament d’aquest pla és de 2,2 milions d’euros. 
Aquest pla segons els propis gestors del sistema és per ser utilitzat en cas d’incidència. Un 
altre exemple en aquest sentit pot ser el servei SMS alerta clients, que solament envia 
missatges amb l’estat del servei si es produeix una incidència. 
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11. Impacte ambiental 

Aquest projecte pretén ser un document que ajudi en el debat i la reflexió entorn dels grans 
problemes que ha sofert el sistema de Rodalies Renfe de Barcelona. Tot i que el projecte, al 
tractar-se d’un estudi econòmic, no representa un impacte ambiental, vol conscienciar al lector 
de la importància de disposar d’una xarxa ferroviària de proximitat ciutadana ben dotada 
seguint les recomanacions de les diferents Administracions competents (Unió Europea, Estat 
Espanyol i Generalitat) en l’àmbit del foment del transport públic i més concretament dels 
modes ferroviaris.  

Com ja s’ha vist al projecte, les infraestructures de transport representen múltiples impactes 
sobre el seu entorn. Un d’aquests impactes molt important en la nostra societat és l’ambiental.  

Tal i com es pot consultar en diferents estudis (Garcia, 2007) el transport ferroviari, mitjançant 
l’AVE per exemple, representa un estalvi d’emissions de CO2 major respecte d’altres mitjans de 
transport com l’avió o el transport per carretera. 

Un mètode que utilitzen bàsicament les administracions públiques per quantificar els diferents 
impactes ambientals que poden generar diferents alternatives d’una infraestructura de 
transport són les anàlisi cost - benefici. 

Aquests són els mètodes més adequats a l’hora de planificar una infraestructura de transport 
per intentar minimitzar al màxim l’impacte ambiental i obtenir el màxim benefici econòmic i 
social d’aquest possible impacte al medi ambient. 

Es també missió de les administracions competents i de les seves societats públiques 
promoure el transport públic entre els ciutadans per diverses raons. El transport públic 
representa un millor aprofitament energètic en transportar molts passatgers amb poc espai 
(major eficiència). Per altra banda aquest foment del transport públic ajuda a augmentar la 
recaptació via tarifària d’una infraestructura reduint així l’impacte sobre el contribuent, en cas 
que la infraestructura de transport rebi contraprestacions públiques en tractar-se d’un servei 
públic que resulti deficitari. 
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Conclusions 
En un marc globalitzat, on el comerç internacional s’ha generalitzat i les economies emergents han passat a 
adoptar rols de grans importadors i exportadors, s’està evolucionant ràpidament del comerç internacional a la 
producció global. Per una altra part, d’aquest escenari de competència global se’n deriva una necessitat cada 
vegada més marcada de competitivitat per part dels diferents actors implicats. En aquest sentit, les economies 
regionals i les associacions d’aquestes, adquireixen cada vegada més importància en el marc global. És en 
aquesta perspectiva de necessitat de competitivitat on les infraestructures de transport tenen un paper clau 
alhora de dinamitzar i vertebrar internament les economies regionals i externament les possibles associacions 
d’aquestes . 

Catalunya i més concretament l’economia regional de Barcelona, es posiciona en aquest escenari globalitzat 
com una economia avançada, integrant la Unió Europea. Aquesta és una de les principals zones comercials del 
món que conseqüentment obliga a les economies regionals que l’integren a ser molt competitives. Una pèrdua 
de competitivitat pot representar una oportunitat única perduda de posicionament competent amb 
conseqüències irreversibles múltiples com pèrdua de pes econòmic o deslocalitzacions amb impactes socials 
imprevisibles. I és que durant els darrers anys, Catalunya ha perdut pes econòmic i posicionament global en 
detriment d’altres zones espanyoles. Aquest fet ha despertat un creixent debat social en torn de les inversions 
que rep Catalunya per part de l’Estat i de les aportacions de diners que Catalunya fa a la resta d’Espanya. 

La integració Espanyola a la Unió Europea ha tingut múltiples impactes, econòmics, socials, de 
desenvolupament, ambientals, etc. Un d’aquests impactes més important han estat els Fons Europeus que han 
ajudat a finançar moltes infraestructures de transport a l’Estat Espanyol.  

Seguint les polítiques de transport Europees i Estatals, aquests fons han ajudat en major mesura a finançar 
infraestructures de transport ferroviari i més concretament les grans línies d’alta velocitat. Aquest fet està 
il·lustrat en el capítol on s’estudia l’acumulació de stock de capital públic ferroviari. Havent estudiat dos 
subperíodes, del 1964 al 1986 i del 1986 al 2004, es veu un canvi o superposició de prioritats de polítiques de 
transport. Mentre que durant el primer període es segueixen polítiques de dotació de transports que tendeixen a 
reduir les diferencies entre habitants, és a dir, a dur a terme infraestructures ferroviàries bàsiques per les 
aglomeracions urbanes que començaren a sorgir en aquella època: metros, sistemes de rodalies, etc. 

Durant el segon període, el fet més característic és l’enorme impacte de les línies d’alta velocitat sobre el 
panorama dotacional d’infraestructures ferroviàries públiques tot i que no s’ha d’oblidar que es segueixen 
realitzant obres de vertebració i dotació regional com els tramvies de Barcelona, el metro de València i Bilbao o 
les grans ampliacions del Metro de Madrid. L’aposta per les línies d’alta velocitat és descriu per alguns 
especialistes del camp de les infraestructures com una oportunitat per l’estat Espanyol de dotació 
d’infraestructures “gratuïtes”. Aquest estudi també assenyala una gran desinversió en dotacions ferroviàries per 
a la província de Barcelona en comparació amb altres regions espanyoles similars econòmicament. 

Tot i que analitzant aquesta enorme entrada de capitals assignats ja des de les administracions adjudicatàries 
(Comissió Europea) juntament amb la realitat Espanyola es veu que en el sector ferroviari han incidit tres factors 
que han alterat el funcionament dels serveis convencionals de transport ferroviari. Per una part els ja 
mencionats Fons Europeus destinats exclusivament a finançar línies d’Alta Velocitat, per altra, les noves 
legislacions impulsades també des d’Europa que incideixen sobretot en la liberalització del sector ferroviari i la 
conseqüent separació de l’antiga RENFE en l’ADIF i Renfe Operadora. També cal mencionar les noves normes 
comptables (SEC95) adoptades per l’Estat Espanyol fruit dels criteris de convergència de Maastricht. 
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En el cas de la RMB, l’impacte de les grans inversions de les línies d’alta velocitat, no es reflecteix en l’estudi 
degut als grans retards que va sofrir l’obra i que van demorar l’arribada de l’AVE a Barcelona al febrer del 2008. 
Per la RMB, es posa de manifest l’enorme importància del sistema Renfe de Rodalies de Barcelona en la 
mobilitat entre corones metropolitanes. Aquest sistema ha sofert una desinversió històrica. No existeixen xifres 
oficials d’inversió tot i que des de la pròpia Renfe Operadora s’accepta (però no es quantifica) aquesta pròpia 
desinversió. Aquesta falta d’inversió no es tradueix en una mala vertebració del territori per aquest sistema 
ferroviari sinó en una mala dotació d’aquesta infraestructura lligada al manteniment i millora de la 
infraestructura.  

Aquesta desinversió històrica s’ha posat de manifest en el cas de les Rodalies Renfe de Barcelona els darrers 
anys i que ha coincidit amb la separació de RENFE en l’ADIF i Renfe Operadoa. En aquest sentit s’observa que 
l’ADIF durant els primer anys no va ser capaç d’absorbir el volum de feina assignada i va “delegar” a Renfe 
Operadora algunes activitats com la gestió de les petites estacions, establint un complex sistema de relacions 
que va ajudar a precipitar els grans incidents de les Rodalies Renfe de Barcelona. Per part de Renfe Operadora, 
s’observa poca planificació estratègica en front de les noves realitats. Després de molts anys d’evidència i fruit 
dels grans problemes de les Rodalies de Barcelona es va decidir canviar l’organigrama intern dels diferents 
sistemes de Rodalies Espanyols.  

També s’observen contradiccions de Renfe Operadora en relació a les Rodalies Renfe de Barcelona al 
consultar el PEIT. En aquest es recomana actualitzar els sistemes de manteniment i passar a polítiques 
preventives. En canvi des de Renfe Operadora es presenten plans de millora correctius per solucionar els 
problemes actuals de la infraestructura. Es potser aquest un símptoma que la desinversió ha estat tan elevada 
que la pròpia Renfe Operadora no hi pot fer front. 

És en aquest context que es presenta el debat de la transferència del sistema de Rodalies Renfe de Barcelona 
a la Generalitat. Existeixen sobre la taula diferents propostes de transferència tot i que aquesta hauria d’anar 
acompanyada d’un seguit de mesures que permetin paliar la citada desinversió. I es que potser, aquesta 
transferència representa una oportunitat per revisar completament la infraestructura i replantejar les directives 
estratègiques de futur. En aquest sentit, la Generalitat i l’ATM haurien de revisar, per exemple, la política tarifària 
de la infraestructura ja que segons els PDI la política tarifària de les infraestructures de transport de la RMB 
pretén incentivar la major freqüentació dels usuaris, en canvi comparant amb Madrid i pel que fa a les Rodalies 
Renfe de Barcelona, l’usuari està pagant més per una infraestructura menor dotada.  

En el camp del finançament, existeixen noves fórmules de gestió i finançament que poden ajudar a rellançar la 
infraestructura i posicionar-la al lloc que li pertoca.  

Per acabar tot i que no s’ha establert una relació directa entre aquesta desinversió i la pèrdua de competitivitat 
de l’economia Catalana és evident que n’existeix degut als múltiples punts exposats al projecte. De fet s’ha vist 
que per les economies més desenvolupades es requereixen majors volums d’inversió en infraestructures no 
solament per mantenir les dotacions existents sinó que també per augmentar el seu nivell de desenvolupament.  

De cara a un futur és vital per l’economia de Barcelona i de Catalunya corregir els enormes problemes de 
dotacions de infraestructures, ja que aquestes poden passar de ser un motor intern de creació de riquesa a 
representar un fre econòmic. 
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