
El Corredor Mediterrani dins 
d’un nou model 

d’infraestructures a Espanya 
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¿ Es pot avançar sense estar connectar? 

 La logística  i les connectivitat al segle XXI 
 
• La seua importància al sector productiu es clau en la 

competivitat global 
• Les inversions i la gestió de les infraestructures està preparada 

per al segle XXI? 
• Que opinen els implicats al sector 
• Una reflexió 
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SOBRE LA POLÍTICA D’INFRAESTRUCTURES 
SEGLE XXI  
 
“La política de transporte ha puesto 
asimismo más énfasis en la nueva 
inversión que en el diseño de un marco 
institucional y de regulación que 
garantice su funcionamiento eficiente (…) 
se han construido infraestructuras sin 
tener en cuenta la demanda potencial, 
generando en muchos casos una 
situación de clara sobrecapacidad (…) 
Esta orientación de la política de 
inversión en infraestructuras ha 
generado fuertes críticas que son 
compartidas por una mayoría de 
expertos” (Colegio de Economistas, 
2015) 

SOBRE  LA POLÍTICA D’INFRAESTRUCTURES 
SEGLE XIX 
 
(EL FAR D’HÈRCULES) 
 
“Un ejemplo extraño, pero de ningún modo 
único, del espíritu con que en España se 
construyen las obras públicas y del poco 
uso que se hace de ellas después que se 
terminan” (ROBERT VAUGHAN, 1805).  

 (CARRETERA SALAS A LUARCA) 
 
“A principios del mes de septiembre se 
inauguró (…) la carretera (…) se celebró en 
Luarca con grande aparato (…) ¿y qué sucedió 
luego? Que hoy en día de la fecha esa carretera 
no se ha recibido (…) de manera que resulta 
que después de haberse inaugurado una obra 
pública no está expedita…” (MÉNDEZ VIGO, 
1864). 
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CORREDOR MEDITERRANI 
• Transversal 
• Primer, el mercat 
• Desenvolupament 

sense oferta 
• Perspectiva 

internacional 
 
 
 

 

El Corredor Mediterrani dins del model general de 
Infraestructures a Espanya 

ESPANYA 
• Radial 
• Primer, l’obra pública 
• Desenvolupament 

per excés d’oferta 
• Perspectiva 

espanyola 
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• Falten diners? 
• Falten estudis? 

• Falta Voluntat? 

Entrebancs del Corredor 

• La realitat és..... 
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¿Falten diners? ¿Més inversions? 



 Inversions als corredors de transport: Mediterrani i Nord-nord-oest 
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REALITAT DE LES INFRAESTRUCTURES: OBRES I INVERSIONS 

• España ha invertit 
56.000 milions en 7 
anys de Fons 
Europeus associats a 
xarxa TEN-T 
 

• És la major inversió 
“per càpita” dels 9 
principals països de 
la UE 
 

 
 
 

 

   País 
Gasto global en TEN-T 2007-2013 (Millones de €) 

1 GERMANY 67943 
2 ITALY 58956 
3 SPAIN 56116 
4 FRANCE 47197 
5 GREECE 19249 
6 AUSTRIA 18380 
7 NETHERLANDS 18307 
8 CZECH REPUBLIC 15309 
9 UK 13909 

10 PORTUGAL 12260 
11 POLAND 12172 
12 SWEDEN 9789 
13 BELGIUM 8230 
14 ROMANIA 6166 
15 SLOVAKIA 5599 



 

•  EXEMPLE REALS: Informe de la 
Intervención General del Estado 
2015 

 
  La Intervenció general va fer un informe 

de les inversions reals del Govern, a data 
de 31 de desembre de 2015. 

 Es un òrgan depenent del ministeri, però 
amb la suficient independència 

 Les dades de les empreses publiques, com 
ADIF, ADIF Alta velocitat i RENFE 
apareixen desagregades per CC.AA 

 
Dades oficials ministeri de Hisenda 

La inversió al Corredor Mediterrani 
 



 

•  EXEMPLE REALS: Informe Intervención General 2015 
 Tan sols un 35 % de la inversió prevista a la Comunitat Valenciana es va fer efectiva. I 

en altres CCAA del Corredor Mediterrani, com Múrcia, el 15% 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dades oficials ministeri de Hisenda 

INVERSIÓ PREVISTA 
LAS PGE INVERSIÓ REAL

Murcia 162.641.000,00 € 24.567.090,00 € 15,105%
Cantabria 53.696.000,00 € 13.444.990,00 € 25,039%

País Vasco 245.191.000,00 € 75.145.520,00 € 30,648%
Valencia 405.847.000,00 € 144.557.670,00 € 35,619%

Extremadura 202.785.000,00 € 76.641.130,00 € 37,794%
Galícia 745.597.000,00 € 315.391.410,00 € 42,301%

Cataluña 534.225.000,00 € 235.270.430,00 € 44,040%
Madrid 188.105.000,00 € 84.413.310,00 € 44,876%

Andalucía 551.134.000,00 € 283.185.190,00 € 51,382%
P_Asturias 155.146.000,00 € 83.029.690,00 € 53,517%

C_León 1.048.801.000,00 € 592.229.441,40 € 56,467%

ADIF(2) + RENFE

CC.AA. Amb mes de 50 milions d'inversió 

% COMPLIMENT 
INVERSIÓ 

PLANIFICADACC.AA. ADIF(2) + RENFE



 

•  EXEMPLE REALS: Informe de la Intervención General 
 I la inversió real a la Comunitat Valenciana i al Corredor Mediterrani 

es la que més pateix la “no inversió real”. Als valencians només ens 
arriba el 7,3%, tot i que som el 10,6% de la població. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dades oficials ministeri de Hisenda 

INVERSIÓ REAL 
RENFE +ADIF % PREVIST % REAL % RETALLADA

Murcia 24.567.090,00 € 3,71% 1,24% -2,47%
Valencia 144.557.670,00 € 9,27% 7,31% -1,95%

País Vasco 75.145.520,00 € 5,60% 3,80% -1,80%
Galícia 315.391.410,00 € 17,02% 15,95% -1,07%

Extremadura 76.641.130,00 € 4,63% 3,88% -0,75%
Cantabria 13.444.990,00 € 1,23% 0,68% -0,55%
Cataluña 235.270.430,00 € 12,20% 11,90% -0,30%
Madrid 84.413.310,00 € 4,29% 4,27% -0,03%

P_Asturias 83.029.690,00 € 3,54% 4,20% 0,66%
Andalucía 283.185.190,00 € 12,58% 14,32% 1,74%
C_León 592.229.441,40 € 23,95% 29,95% 6,01%

CC.AA. Amb mes de 50 milions d'inversió Inversió repecte el total estatal
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1918. Ignasi Villalonga:  
 
“Esos ferrocarriles transversales vendrán a deshacer la obra 
radial y centralista del plan anterior, comunicando a las 
regiones sin el intermedio de Madrid, deshaciendo el 
centralismo ferroviario” (...) “debemos buscar en Valencia la 
rápida comunicación con Andalucía, sin llegar, como ahora, 
hasta Alcázar. Entonces el mercado andaluz y el valenciano 
se enlazarán, estratégicamente correrá un ferrocarril cerca 
del litoral mediterráneo y Valencia tendrá comercio de 
tránsito de Cataluña y Francia con la parte oriental de 
Andalucía y Murcia”.  
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LE CORBUSIER, ANYS 30  
 
“Fa vuit anys, viatjàvem de Barcelona a Gibraltar per la nova autopista Primo de Rivera, 
a la vora del mar. Per primera vegada a Espanya, les províncies, que només s'unien a 
Madrid, seu del govern, durant les desfilades, es van unir físicament. Es tractava de la 
primera autopista traçada amb exactitud, amb vores netes pintades de blanc, corbes 
amb peralt i àmplies panoràmiques. Portava dels Pirineu a l'Àfrica. Ens va impressionar 
ja des de la frontera, a Figueres. Els camperols havien pres possessió de la carretera, la 
volien. I més encara a l'altura de València, on els veïns l’havien vorejat de rosers, 
arbustos i palmeres, com en una festa. De cop, eixien d'un estat de coses mil·lenari i es 
trobaven en contacte, amb el món modern, amb el que això suposa de transformació 
profunda, de desventures i alegries (...) Aviat s'encendrien els entusiasmes si, en 
qualsevol part, es començara a fer alguna cosa d’útil i gran perquè els homes del país 
comprengueren que anaven a treballar per a ells mateixos (...) l'evidència se'ns mostra 
ja en aquesta carretera que uneix les províncies...”.  
 
“El regionalisme és una manifestació eminent de la vida (...) Mai el regionalisme ha fet 
un retorn artificial en la història. Al davant hi són els acadèmics i els comitès que des 
de fa cinquanta anys han disfressat l’autèntic sentit de la paraula”.   
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VISIÓ 
POLITICA 
ESTATAL 
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NOVES 
OPORTUNITATS 

•La principal indústria de 
l’estat demana millores a 

als ferrocarrils de 
mercaderies, i tenir via 

directa amb Europa, amb 
l’ample europeu i els 

accessos adients als ports 
per a exportar de manera  

eficient. 

•És imprescindible per 
mantenir la 

competitivitat i les 
fàbriques a l’estat 
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ALTRES COMPETIDORS 



 

Fresh Food Corridor : una 
solució intermodal!   

Transport combiné train+navire, 
transit time port/port entre Ashdod 
et Rotterdam  6 jours 

1er train de Marseille-Fos à Rotterdam : 13 au 
14 avril 2016. 
 
2nd train departure de Marseille-Fos à Hamburg 
: 21 au 22 mai 2016. 

23 
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ALTRES CORREDORS 
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PLANS DE FUTUR 
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PLANS DE FUTUR 

• Una imatge molt simbòlica... 
 
• Es pot veure com els trams 
d’Espanya, França i Itàlia tenen 
una programació de duplicació, 
menys la línia que connecta 
precisament València i Tarragona! 
•No ha estat mai pensada una 
separació real entre passatgers i 
mercaderies..., ni desprès de 
2023. 

 
•El nou coll d’ampolla d’Europa 
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•Comissió Europea el 5 de Gener de 2017 (Doc.ERTMS): 
 

 However, the definite deadline of 2030 will have to be respected by 
all Member States 
 
• Informe del Coordinador del CM Laurens Jan Brinkhorst, de 
desembre de 2016 (Second Work Plan of the European 
Coordinator): 
 

It is not to be expected that the UIC track gauge will be deployed 
completely by 2030 on the conventional lines (…) In general, the 
realization of the rail potential international traffic in Spain can only 
be achieved by a full UIC gauge connection from the main traffic 
generators to the border  
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•Informe del Coordinador del CM Laurens Jan Brinkhorst, de desembre de 
2016 (Second Work Plan of the European Coordinator): 
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