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� El Mediterrani necessita d’un corredor de mercaderies i de persones intermodal, fiable, competitiu en temps i en estalvi de costes, 
que permeti atraure empreses, inversions globals y operacions logístiques.

� El Corredor Mediterrani constitueix un sistema de trans port estratègic per Catalunya , donat que permet connectar les 
principals àrees d’e activitat econòmica amb la resta de la península ibèrica i amb Europa. 

� Aquest corredor, a imatge y semblança d’allò establert en la política de xarxes transeuropees de transport, està conformat pel 
conjunto de les infraestructures ferroviàries, viaries, portuàries, aeroportuàries i logístiques, junt amb els serveis de viatgers i 
mercaderies que circulen per aquestes infraestructures. 

� És un eix prioritari tant pera vertebrar el país i donar resposta a les neces sitats de mobilitat, com per a garantir la 
competitivitat de l’economia. 

� El Corredor Mediterrani ha d’ entendres como un projecte multimodal i global, encaminat a aconseguir una oferta de transport 
adient en condicions de capacitat i qualitat, pera donar una resposta competitiva i sostenible a la de manda de mobilitat 
de mercaderies i persones.

Així, el Corredor i les infraestructures que el configuren, no són un fi en sí mateixes, sinó un instrument per a potenciar l’eix 
mediterrani como polo generador i d’atracció de l’activitat econòmica i, a la vegada, afavorir la cohesió territorial.

� En el context europeu el Corredor Mediterrani i els seus nodes associats, identificats com bàsics a la xarxa transeuropea de 
transports, vol ser un instrument per a potenciar els ports i aeroports del Mediterrani com la porta sud d’Europa, una connexió
més eficient, sostenible i competitiva en temps i costos del tràfic marítim i aeroportuari de mercaderies entre Àsia i el centro 
d’Europa. 

Introducció
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� Aquest document pretén, en primer lloc, sintetitzar l’estratègia i la planificació infraestructural intermodal del govern de Catalunya en 
torn al Corredor Mediterrani. 

� En segon lloc el document il·lustra un exercici de priorització de projectes associats al Corredor Mediterrani a Catalunya, 
desenvolupant les actuacions concretes a curt i mitja termini, i constituint el full de ruta de la seva implantació , que estableix les
inversions necessàries previstes per a garantir la i mplementació efectiva del Corredor Mediterrani al llarg del tems, buscant la 
màxima rendibilitat i eficiència de les actuacions a executar des del primer moment.

� Així, els objectius específics són: 

� Fer un diagnòstic de la situació actual del Corredor Medite rrani que serveixi de base de referència per a la definició de les 
actuacions i la planificació de la inversió de les diferents administracions implicades (a nivell del govern català, així como dels 
governs espanyol i europeu), i del sector privat.

� Establir un pla de treball de les infraestructures a executar i la programació dels treballs en diferents escenaris temporals 
(curt, mig i llarg termini) que garanteixin les condicions de capacitat i prestacions necessàries pel transport de viatgers i 
mercaderies.

� Definir les actuacions prioritàries, detallant les seves característiques i situació actual així com les tasques a portar a terme
per a garantir la seva execució. 

� Cal destacar que no són objecte del present document les actuacions destinades preferentment a millorar la xarxa de Rodalies de 
Barcelona, el transport de viatgers de mitja distància, ni les actuacions de integració urbana del ferrocarril que no signifiquin canvis 
significatius en el servei realitzat.

� Tampoc formen part d’aquest document les actuacions destinades a la millora dels serveis de transport i logística, que seran objecte de 
tractament en un document ad hoc amb l’objectiu de fixar l’estratègia de servei.

Objectiu de l’Agenda
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Catalunya 2013

� Motor econòmic
� Porta d’entrada
� Territori de pas
� Territori transfrontere

Sistema aeroportuari
38,9 M viatgers

100 mil Tn

Sistema portuari

70,5 M Tn

3,6 M passatgers

Turistes estrangers
15,6 M

Tràfic terrestre
75.000 vehicles/dia de pas 
entre Franca i Catalunya

Tràfic ferroviari

Alta velocitat internacional
operativa des de 2013:                  

.  4,7 M passatgers

Tràfic de mercaderies limitat: 
9 M Tn � 3,5 % quota modal

Catalunya

1ª regió continental amb atracció i 
inversió estrangeres y creació de llocs 
de treball vinculats

Industria amb avantatges competitives 
i massa crítica

Industria Agroalimentària 

Industries de la Química, Energia i 
Recursos

Industries de la Mobilitat Sostenible

Industria del Disseny

Industries Culturals i basades en la 
Experiència

Industries de la Salut i Ciències de la Vida

Sistemes Industrials

Industria tèxtil

PIBServicios

Agricultura

Industria

Construcción

Barcelona 

6ª major regió metropolitana UE

1ª ciutat del sud d’Europa en el 
ranking European cities and regions of 
the future 2014-2015

La 1ª ciutat europea en atracció de 
inversió estrangeres (Financial Times)

La 5ª ciutat del mundo en qualitat de 
vida (UN-HABITAT)

La 5ª ciutat en el ranking de las Top 25 
world destinations (Trip Advisor)

La ciutat del mon amb més delegats 
assistint a congressos internacionals 
2008-2012 (ICCA)

CATALUNYA
VISIÓN GLOBAL

1,5% de la població

1,6% del PIB

3,5% de les exportacions

3,9% de les importacions

16% de la población

20% del PIB

25% de les exportacions

27% de les importacions

Catalunya, visió global

58.382 M€

Població PIB Exportacions Importacions

7,48 M 70.324 M€203.615 M€

6
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Catalunya 2013
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� Les exportacions catalanes van arribar el 2013 als 58.382 milions d’euros, el 25% del total de les exportacions espanyoles y una quota que quasi 
duplica a la de la Comunitat de Madrid que, amb un 13% del total, és la segona comunitat exportadora.

� El creixement de les exportacions i de les empreses exportadores (a Catalunya un 6,8% més, 40.050 empreses el 2013 q ue representen el 32,5% 
de les empreses exportadores espanyoles) constitueix un motor de creixement de l’economia catalana, posant de manifest la consolidació de la 

internacionalització com alternativa a la depressió de la demanda interna, així com l’alt potencial competitiu a escala mundial de les empreses 

catalanes.  

� D’altra banda, Catalunya ha rebut el 2013 una inversió estrangera bruta de 3.511 milio ns d’euros, un 31,5% més que l’any anterior, i conc entra 
el 22,2% de la inversió estrangera en el conjunt de l’estat.

� Per a consolidar aquest potencial exportador i mantenir estable la presencia en els mercats internacionals, és necessari que las empreses trobin una 
oferta de transport adient i competitiva, que permeti arribar als mercats que ofereixen més oportunitats i generar així activitat productiva i comercial, y 

conseqüentment llocs de treball i reactivació de l’economía. 

Font: Elaboració pròpia a partir de l‘Informe Mensual de Comercio Exterior– desembre 2013

El Corredor del Mediterrani...

com motor de la economia 
catalana 
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� L’ecosistema de negocis a Catalunya mostra un alt grau de 
diversificació en termes de sectors econòmics.

� Els principals sectors exportadors són, en milions d’euros, les 
industries químiques (26,5% el 2013), l’automoció i el sector 
agroalimentari, que també són els principals clients del 
ferrocarril actualment. 

� Tots els fluxos comercials es dirigeixen majoritàriament a la 
UE-28: el 62,7% de les exportacions i el 58,5% de les 
importacions.

El Corredor del Mediterranei...

com motor de l’economia 
catalana

8

Exportacions el 2013 per àrees geogràfiques i païso s (M€)
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Catalunya constitueix un node de transport i logística de 
mercaderies de primera magnitud perquè:

� És un territori d’alta producció industrial 

� És una àrea de gran consum
� Compta amb dos dels principals ports del Mediterrani: 
Barcelona i Tarragona
� És un territori de pas natural entre el centro i l’est de la 

Península Ibèrica i Àfrica / Ribera Sud Mediterrània cap el 
centro de Europa.

Per tot això, el 2013, el sistema de transport i logístic a 

Catalunya va moure:

� 137 M Tn de tràfic intern ,
� 89 M Tn de tràfic exterior (27,6 M Tn cap el centro 
d’Europa),

� 22,5 M Tn de tràfic de pas entre el centro i l’est de la 
Península Ibèrica cap a  Europa, i
� 70,4 M Tn a través dels seus ports
� 0,1 M Tn a través dels  seus aeroports

Y lidera a España , amb un 24% el 2013 i creixent, l’oferta de 
superfície útil d’emmagatzament logístic amb més de 6 
milions de m 2. 

Fuente: Observatori de la logística de Catalunya

2013 – Millones de toneladas  (M Tn)

El Corredor del Mediterrani...

com motor de l’economia 
catalana
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� Els fluxos marítims mundials han evolucionat y compten ara mateix amb el seu epicentre al sud est asiàtic. Així, davant els 6 MTEU del flux 
de mercaderies atlàntiques entre Amèrica i Europa, el tràfic marítim entre Àsia - Europa que es canalitza pel Mar Mediterrani va moure un 

total de 20 MTEU el 2012. 

� No obstant, els ports Mediterranis només capten actualment un 25% d’aquest tràfic, que es desvia majoritàriament cap els ports tradicionals 
del atlàntic, tot i que s’estalvien 4 dies en les rutes des de els ports de Barcelona o Tarragona respecte els ports del centre d’Europa.

� La millora dels accessos viaris i ferroviaris als ports de la façana sud d’Europa, amb una localització òptima dins de les rutes marítimes, i el 
desenvolupament de la xarxa transeuropea de transport, en particular el Corredor Mediterrani, permetran millorar els costos en temps i 

combustible i reduir les emissions i l’impacte del transport de les mercaderies entre Àsia i el centre d’Europa de forma molt significativa.

El Corredor del Mediterrani...
Com a porta d’entrada sud       
d’Europa

10

Augment de l’àrea servida des dels ports del Medite rrani amb 
menys consum de CO 2 gracies al desenvolupament de les xarxes 
de transport transeuropees

Font: Port de Barcelona
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� El Corredor Mediterrani constitueix, junt amb els altres vuit 
corredors prioritaris, la xarxa transeuropea bàsica de 

transports. 

� La xarxa bàsica esta formada pels nodes i enllaços 

estratègicament més importants de la xarxa transeuropea de 
transport, que presenten valor afegit europeu. Es tracta d’una 
xarxa multimodal i per tant inclou totes les maneres de 
transport y les seves connexions, així com els sistemes 

pertinents de gestió del tràfic i la informació. 

� El 95% del pressupost europeu total disponible per la xarxa 

transeuropea de transports pel període 2014-2020 es destinarà
a finançar la xarxa bàsica. 

� Dins d’aquesta xarxa bàsica els projectes que contribueixen 

més a l’interès comú i que per tant rebran percentatges de 
cofinançament més elevats son els relatius al ferrocarril 
(especialment a la eliminació de colls d’ampolla, a les 

secciones transfrontereres i a la interoperabilitat), a les 
plataformes logístiques, als accessos a ports  aeroports i a la 
promoció de les aplicacions telemàtiques per a la millora de 

l’operació i seguretat del transport, entre d’altres. 

El Corredor del Mediterrani...

com a eix prioritari europeu

11
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� La oferta de transport deu contribuir a la creació d’un sistema més sostenible que permeti reduir les emissions de contaminants y de 
gasos d’efecte hivernacle i complir així amb els compromisos assumits a nivell europeu. 

� El Corredor Mediterrani és el principal eix de transport de Catalunya i de la Euroregión Arco Mediterràneo, representant a prop del 50% 
del trànsit total de mercaderies de l’Estat espanyol, i la seva implementació efectiva hauria de permetre un estalvi de 900.000 tones de 
CO2 a l’any, que representen el 6% del total de les  emissions generades pel sector transports a Catalunya, així como una important 

descongestió de les infraestructures actuals. 

Font: Observatori de la logística de Catalunya

El Corredor del Mediterrani...
com a promotor de la 
sostenibilitat i lluita contra el 
canvi climàtic
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Consum y emissions del transport de mercaderies
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Diagnosi2
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En els últims anys s’han produït importants inversions en infraestructures a Catalunya, així com en el conjunt de l’estat espanyol, que 

han canviar la configuració general de la xarxa d’infraestructures i en conseqüència el sistema de transport. 

Tot i això, ha faltat una visió global e integradora que permetés maximitzar l’eficiència i vertebració de les intervencions efectuades, i 
no s’han portat a terme algunes actuacions estratègiques, especialment aquelles dirigides al desenvolupament de les infraestructures i 

serveis destinats al transport de mercaderies per ferrocarril.

El diagnòstic infraestructural i operacional per mode, així com la situació dels serveis s’explica a continuació.

El sistema de transports a 
Catalunya

14
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TARRAGONA

GIRONA

REUS

BARCELONA

FIGUERES

Salou

Vandellós

Ulldecona
CASTELLÓ

PERPINYÀ

Puerto de Tarragona

Puerto de Barcelona

Vila-seca

Camp de 
Tarragona

Picamoixons

L’Aldea

Vilafranca

Granollers

Figueres-Vilafant

St. Celoni

Mollet

Sant Vicenç

de Calders

Le Perthús

Maçanet

Portbou

La LLagosta

Sants

Vilamalla

Castellbisbal

ZARAGOZA

LLEIDA

Vía de ancho ibérico (1668 mm)

Vía de ancho estándar (1435 mm)

Vía de ancho mixto (ibérico y estándar)

Línea de alta velocidad:

Estación del TGV

Estación intermodal del TGV y la línea convencional

Línea convencional:

Estación de la línea convencional

Terminal ferroviaria intermodal de mercancías y área logística

Obras en curso

CORREDOR DEL MEDITERRANEO

Vía preferente de Cercanías

Vía de ancho estándar (1435 mm)

El Corredor ferroviari del Mediterrani a Catalunya esta format pels següents corredors:

�Línia d’alta velocitat Lleida – Tarragona – Barcelona  – Girona - frontera francesa. Corredor de doble via, en ample estàndar
europeu i electrificació a 25 kV CA, amb 5 estacions en servei (Lleida-Pirineus, Camp de Tarragona, Barcelona-Sants, Girona, 
Figueres-Vilafant) i una estació en construcció (Barcelona-La Sagrera). Aquest corredor és d’us exclusiu per a viatgers, menys el 
tram compres entre Mollet i la frontera francesa que permeti el tràfic de viatgers i mercaderies.

� Ramals de connexió

- Accés als ports de Barcelona (doble via d’ample 
mixt, accés provisional) i Tarragona (ample ibèric).

- Accés a la Terminal T2 de l’Aeroport de Barcelona, 
en via única d’ample ibèric.

- Connexió de la LAV i la línia convencional a l’àmbit 
de Figueres (en servei) i Tarragona (en obres).

La Sagrera

Xarxa ferroviaria
Situació actual

15

� Línia convencional Castellón – Tarragona – Barcelona – Girona - frontera francesa . 
Corredor de doble via (menys el tramo de via única de 45 km entre Vandellòs-Tarragona, des 
de 2000 objecte d’obres de duplicació no finalitzada) d’ample ibèric (els trams Castellbisbal-
Mollet i Girona-Vilamalla disposen addicionalment de 3r carril per a la circulació en ample 
estàndar europeu) i electrificació a 3 kV CC, apte per a tràfic mixt (viatgers i mercaderies).

� Línia convencional Lleida – Tarragona . Corredor de 
via única (menys el tram Reus-Tarragona que compta 
amb doble via), ample ibèric y electrificació a 3 kV CC, 
apte per a tràfic de viatgers i mercaderies. aquest itinerari 
es complementa amb la línia de via única Reus – Caspe
– Zaragoza.
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� A l’àmbit ferroviari, el govern espanyol ha fet un important esforç inversor en els últims anys per a desenvolupar la xarxa d’alta velocitat 
pel transport de viatgers. Això ha comportat que, a l’actualitat, Espanya sigui el país d’Europa amb un major número de kilòmetres de línia 

d’alta velocitat. 

� Però, pel  que respecta al transport de mercaderies per ferrocarril, aquest segueix patint avui en dia d’una important falta de competitivitat 
que el manté en una quota del 3,7% de utilització en front de la carretera i a la cua de la resta de països en el context europeu. 

� El tràfic de mercaderies per ferrocarril a la Xarxa Ferroviària d’Interès General ha sofert un pronunciat descens durant els últims 7 anys; 
alguns anys s’han registrat pèrdues de fins el 35% respecte el volum transportat e 2007, encara que són dades ha valorar dins d’un 

context generalitzat de pèrdues degut a la crisi econòmica y el consegüent descens de l’activitat productiva. 

Xarxa ferroviària
Repartiment modal de mercaderies

quota modal ferroviària respecte al transport terre stre Tones transportades (mT) per Renfe operadora

16
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� El 2013, es van  transportar a prop de 9 milions de tones de mercaderies per ferrocarril  Catalunya que, respecte a la mitjana europea, 
representa una escassa participació del ferrocarril , tan sols un 3,5% de quota del transport terrestre, canalitzant la carretera al 96,5% 
restant.

� Per tipus de tràfics, cal destacar que si be en els fluxos entre Catalunya i la resta de l’Estat Espanyol es van assolir quotes properes al 
8%, valor en tot cas millorable, en els fluxos entre Catalunya i el centre d’Europa i en els fluxos de pas per Catalunya tan sols es van 

assolir quotes properes al 5% i 3% respectivament, pels problemes de capacitat, interoperabilitat i intermod alitat .

Xarxa ferroviària
Repartiment modal de mercaderies

Font: Observatori de la logística de Catalunya
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Xarxa ferroviària. Mercaderies
Serveis actuals

Via ample estàndar: 2-3 
expedicions / dia laborable i sentit

Via ample ibèric: 14 expedicions / 
dia laborable  i  sentit

Tipologies de serveis de mercaderies per ferrocarri l i per 
tipus de mercaderies transportades

Via ample ibèric: 7

expedicions / dia laborable i  sentit

Via ample ibèric: 20

expedicions / dia laborable  i  
sentit

Destaquen la preponderància dels fluxos interns en l’eix 
Lleida/Zaragoza/Madrid front als fluxos mediterrani s 
transfronterers i cap el sud

18
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Xarxa ferroviària
Dèficits principals

El Corredor Mediterrani a Catalunya presenta, 

per tant, diferents colls d’ampolla que dificulten 
el seu òptim desenvolupament i màxim 
aprofitament en la canalització dels importants 

fluxos de transport de mercaderies per ferrocarril 
a Catalunya, i que estan relacionats amb:

� La capacitat de la infraestructura.

� La capacitat operacional i de mercat.

� La interoperabilitat , en especial la 

transfronterera.

� La intermodalidad entre les diferents maneres 

de transport
�Principals colls 
d’ampolla en el 
Corredor Mediterrani

19
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Red ferroviaria
Déficits de capacidad 
infraestructurales

Entree els colls d’ampolla relacionats amb la capacitat de les 
infraestructures cal destacar:

� El tram entre Vandellòs i Tarragona , amb importants circulacions 
de viatgers, compta actualment amb un traçat en via únic i passos 
a nivell en les zones urbanes, que limita la capacitat de tot el 

corredor entre Tarragona i Castellón.
Aquest tram es troba en obres d’execució d’un nou traçat en via 

doble, previst per 2015.

� Limitacions de capacitat en les àrees metropolitane s, 
especialment la de Barcelona, per la interacció amb els tràfics de 
rodalies, especialment significatius a Martorell (on esta previst 

escometre una variant).

�Limitacions de la línia d’alta velocitat que, tot i ser una 

infraestructura nova, no es va  pensar pel transport de 
mercaderies .

�A més llarg termini, limitacions de capacitat per saturació
general de la xarxa ferroviària , que obligarà a executar en un futur 
immediat nous corredors o adaptar els ja existents, com les noves 
línies convencionals Sant Vicenç-Martorell i Mollet del Vallès-St. 

Celoni, o la nova línea de AV Castellón-Tarragona.

TARRAGONA

GIRONA

REUS

BARCELONA

FIGUERES

Salou

Vandellós

Ulldecona
CASTELLÓ

PERPINYÀ

Puerto de Tarragona

Puerto de Barcelona

Vila-seca

Camp de 
Tarragona

Picamoixons

L’Aldea

Vilafranca

Granollers

Figueres-Vilafant

St. Celoni

Mollet

Sant Vicenç
de Calders

Le Perthús

Maçanet

Portbou

La LLagosta

Sants

Vilamalla

Castellbisbal

ZARAGOZA

LLEIDA

20
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� Dificultat operativa pel desenvolupament del tràfic de mercaderies per les diferències d’ample, electrificació y sistemes de 
senyalització entre las xarxes convencionals i d’alta capacitat.

� Disponibilitat de material mòbil escassa i en mans d’u únic operador

� Aspectes legals i administratius poc favorables, destacant:
� En el transport intermodal no hi ha una referència legal única. 
� Les diferents maneres de transport tenen diferent normativa, contractes, arbitratges i indemnitzacions. 
� Excessius terminis per les certificacions / homologacions paer operar en una línia 

� Disponibilitat de solcs poc favorable pel tràfic de mercaderies.  

� Limitació de la capacitat de les línies en horari nocturn pels treballs de manteniment

� Disposició horària de terminals no acord amb les necessitats del servei. 

Xarxa ferroviària de mercaderies
Dèficits operacionals

Fuente: 

21
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� La dificultat d’operar trens de 750 metres, que permetin una mínima viabilitat econòmica y competitivitat del transport de mercaderies 
per ferrocarril, frena la captació de nova demanda.

� Liberalització no efectiva els serveis ferroviaris de mercaderies

� Inexistència d’operadors integrals amb una bona oferta intermodal. 

� Elevats costos operatius de la línia d’alta velocitat que limiten la competitivitat front a la carretera:

� Preu del cànon del túnel del Perthus (TP Ferro)
� Preu de la doble traïció necessària pels trams de major pendent de la infraestructura
� Costos de tracció elevats a França

� Costos de producció o adaptació de material mòbil d’ample ibèric per a circular en UIC.

� Falta de dimensió del mercat, que limita els proveïdors i en general els actors que haurien de propulsar el lliure mercat sectorial .

Xarxa ferroviària de mercaderies
Dèficits de mercat

Fuente: 

22



Agenda Catalana del Corredor Mediterráneo 23

Xarxa ferroviària. Viatgers.
Alta velocitat

� Actualment hi ha 4,5 M viatgers a l’any en serveis AVE 
de connexió amb la resta d’Espanya (0,2 M al corredor 
Figueres – Madrid i 3’7 M al corredor Barcelona – Madrid i 
0,6 als corredors Barcelona – Sevilla i Barcelona - Màlaga). 
A més a més altres 0,2 M viatgers utilitzen l’AVE per a 
realitzar desplaçaments interns a Catalunya. Els que 
utilitzen els serveis AVANT (mitja distància de velocitat alta) 
a Catalunya són 1,4 M viatgers a l’any (0,9 M al corredor 
Figueres – Barcelona i 0,5 M al corredor Barcelona –
Lleida).

� La línia Barcelona – Madrid és la de major ocupació i la 
més rentable del corredor ferroviari d’alta velocitat.

� La xarxa d’alta velocitat connecta de forma eficient les 
principals ciutats de Catalunya, a excepció de Tarragona 
que resulta penalitzada mentre no es completen les obres 
del Corredor Mediterrani al tram Tarragona-Vandellòs.

10

64

32

Serveis llarg recorregut 
sobre línia AV

Serveis AVANT

Serveis llarg recorregut  
sobre línia convencional

16

26

Expediciones diarias

23

Barcelona

Lleida

Figueres

Tarragona

Girona
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Xarxa ferroviària. Viatgers
Xarxa d’alta velocitat o altes 
prestacions

En servei

� Corredor d’alta velocitat Figueres - Girona – Barcelona – Lleida –
Zaragoza – Madrid – Sevilla / Màlaga (con una demanda anual de 
4,7 M viatgers)

Pendent

� Finalització d’importants estacions intermodals que garanteixin 
la interconnexió amb les xarxes de transport metropolitanes, com 
l’estació de La Sagrera (Barcelona).

� La millora de la connexió amb Valencia que, estant a una 
distancia similar de Barcelona que Zaragoza (~350 km), implica el 
doble de temps de viatge. 
La connexió amb el Corredor Mediterrani es fa actualment en via 
única i xarxa convencional. Aquesta actuació esta en execució.

� La connexió de la xarxa d’alta velocitat i la convencional, de 
manera que importants ciutats com Tarragona i Reus, amb un 
valor estratègic equiparable al de Lleida i Girona, puguin comptar 
també amb serveis d’altes prestacions ferroviàries. 

� La intermodalitat amb els principals aeroports (Barcelona el Prat, 
Girona i Reus) tot i que les noves línies d’alta velocitat es troben a 
poca distancia.

Línia AV

Connexió en execució

Línia convencional

Lleida

Figueres

Girona

BarcelonaPerafort

Tarragona

Infraestructura actual
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En aquests moments no es possible la circulació de trens de passatgers ni 

mercaderies en ample UIC al llarg de tot el corredor del Mediterrani a Catalunya.

� Els encaminaments de mercaderies des del sud i centre peninsular 
únicament poden realitzar-se en ample ibèric i és necessari realitzar el canvi 
d’ampla a la frontera. 

� Estan en execució actuacions per a la conversió d’aquests trams a ample 
mixt (3er fil) amb la implementació dels sistemes de seguretat i senyalització
ERTMS, prioritàriament a Tarragona – Martorell i Tarragona - Valencia pel 
període 2015-2016.

� Els encaminaments entre Barcelona i la frontera en ample UIC tan sols 
poden realitzar-se per la nova línea d’alta velocitat, que compta amb les 
limitacions següents pel tràfic de mercaderies:

� Potencia elèctrica limitada 

� Nombre i longitud màxima dels apartadors

� Dificultat tècnica de encreuament de trens de mercaderies i trens de 
viatgers als túnels 

� Gàlib màxim dels trens limitat, especialment per a la circulació de 
trens d’autopista ferroviària

� Rampa de 18 º/oo als túnels del Perthus, Girona y Montmeló.

Xarxa ferroviària
Dèficits de interoperabilitat
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Xarxa ferroviària
Dèficits de interoperabilitat

� Diferents tensions elèctriques i sistemes de senyalització i 
comunicació que obliguen a disposar de material mòbil 
adaptat que encareix notablement el transport de viatgers i 

mercaderies en les relacions cap el centre d’Europa.

� Necessitat de canviar de locomotora i conductor a la secció
fronterera pel tràfic de mercaderies.

26

Terminal transfronterera de Port-bou
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� Els ports de Barcelona i Tarragona han estat objecte de 
importants inversions en els últims anys, que s’han traduït en un 

important creixement de la seva activitat i àrea de influencia 
(hinterland). No obstant, per a completar la connectivitat 
terrestre d’aquestes infraestructures i obtenir la màxima 

rendibilitat de las actuacions executades, és necessari 
implementar els accessos viaris i ferroviaris pendents.

� Cal destacar que tant el Port de Barcelona como el de 

Tarragona són ports inclosos a la xarxa bàsica de transports 
transeuropea i que per tant són elegibles per a la cofinançament 
de inversions en el programa de xarxes transeuropees. 

Ports

27
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� Al Port de Barcelona és necessari construir els accessos 
ferroviaris a la nova terminal de mercaderies (Moll Prat) i a la

nova terminal prevista a l’àntiga llera del riu Llobregat, que 
connectarà amb la xarxa ferroviària i terminals ja existents 
(Can Tunis).

� El nou accés viari al Port de Barcelona consistir en una 
autovia de connexió directa amb les vies de la xarxa 
transeuropea (B-23 i B-10), que en aquests moments es 
realitza per vies urbanes.

� La actuació pendent al Port de Tarragona consistirà en unir 
les terminals ferroviàries de carrega/descarrega de l’ àmbit sud 
del port com la terminal ferroviària existent sobre la línia 
convencional entre Tarragona i Vila-seca, que també es 
remodela per a permetre l’expedició/recepció de trens en 
composicions de 750 m de longitud.

Ports
Accessos viaris i ferroviaris
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� El sistema aeroportuari català inclou un aeroport 
considerat prioritari per la política europea de 
transports, el de Barcelona-el Prat, en creixent 

evolució en nombre de passatgers que ja el situen 
com el 7è d’Europa. El 2013 va superar els 35 Mpax
/any aproximant-se als valors de Roma-Fiumicino.

� A les proximitats de Barcelona també cal destacar els 
aeroports pertanyents a la xarxa global transeuropea
de Girona, amb 2,7 Mpax./any el 2013 però que ha 

arribat a assolir els 5Mpax./any i el de 
Reus/Tarragona, amb 1 Mpax./any. 

Aeroports

Tráfico de pasajeros en los principales aeropuertos  europeos (2013)
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Aeroports
Accessos ferroviaris

� Igual que en el cas dels ports prioritaris, els principals 
aeroports comercials catalans estan desenvolupats 
infraestructuralment però els hi falten accessos 
ferroviaris adequats per a garantir la seva competitivitat i 
intermodalitat. 

� L’aeroport de Barcelona-el Prat requereix d’una nova 
interconnexió ferroviària  entre la nova terminal (T1) i la 
xarxa d’altes prestacions i convencional.

� Actualment esta en fase de projecte una estació en el 
lloc d’avançament i estacionament de trens de Girona, a 
l’alçada de l’aeroport de Girona.

� L’Aeroport de Reus, un cop finalitzades les obres del 
tram Vandellòs-Tarragona, disposarà d’una estació de la 
xarxa ferroviària d’altes prestacions en les seves 
immediacions.

Línea AV

En ejecución

Línea convencional

Pendiente

Girona PAET

Reus Barcelona
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Terminals logístiques

� Les terminals logístiques intermodals són, junt amb les ciutats, 

els nodes de la xarxa de transport que asseguren la existència 
de serveis lligats al transport de mercaderies. Per tot això els
accessos d’aquestes terminals a la xarxa principal de transport 

deuen assegurar-se per a garantir que el desenvolupament del 
sistema de transport repercuteix en el creixement socioeconòmic 
d’un territori. 

� En el cas del transport ferroviari els accessos a terminals 

públiques i privades són encara avui en dia aspectes pendents, 
sent una de les principals causes per la que el transport de 
mercaderies en aquest mode és tant poc representatiu. 

� El 2012, el 71% de las grans plantes industrials de Catalunya 
tenen una localització favorable a l’ús del ferrocarril en serveis 
intermodals, a l’entorn metropolità de Barcelona i de Tarragona, 
encara que la falta de connexions directes en ample UIC i la 

capacitat i el servei que ofereixen les actuals terminals 
intermodales no és el mes adient per a donar resposta a les 
seves  necessitats.

31
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Terminals logístiques de 
transport terrestre

Junt a les terminals intermodals lligades als ports de Barcelona i Tarragona, 

al llarg del corredor ferroviari del Mediterrani es preveu el desplegament o 
desenvolupament d’unes altres terminals logístiques associades al 
transport ferroviari –viari, amb diferents fórmules de finançament d’acord 

amb la seva titularitat i funcionalitat:

� La terminal de l’Empordà que pertany a la xarxa transeuropea de 
transports, és transfronterera i va rebre una subvenció europea per 
els estudis de viabilitat i posterior desenvolupament de la 
col·laboració públic-privada, actualment en redacció.

� La terminal del Vallès (la Llagosta) per a la remodelació de l’actual 
terminal ferroviari i la construcció dels enllaços d’accés des de la 
línia d’alta velocitat.

� La terminal de BASF en el port de Tarragona, privada però d’ús 
obert i situada en el polígon petroquímic.  

� La terminal del Penedès en la confluència dels corredors ibèric i 
mediterrani.

Així mateix, són necessàries actuacions per a dotar de accessibilitat 
ferroviària en ample UIC als principals centres de producció industrial 

localitzats al llarg del Corredor.

32
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xarxa viaria

La xarxa viaria d’alta capacitat catalana 
comptabilitza 1.645 km el 2013, un 14% del 
conjunt de la xarxa viaria de Catalunya,  967 km 

dels quals pertanyen a la xarxa transeuropea que 
representa quasi un 10% de la xarxa amb un total 
de 1.171 km.

33
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Xarxa viaria

Tipologia de fluxos del transport viari el 2013. Fo nt: Observatori de la Logística de Catalunya

� La xarxa viaria d’alta capacitat catalana esta desenvolupada però presenta importants congestiones i falta de continuïtat en 
determinats punts, sobretot degut al fort tràfic de pesats que circulen entre Catalunya i altres punts de la península ibèrica i 

Europa. 

� A més a més existeix una falta de model comú sobre la gestió i tarifació de l’ús de vies d’alta capacitat a Catalunya i Espanya. 

34
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�Fuente: Elaboración propia

4.400 camions / di a

6.400 camions / di a

1.600 camions / dia

2.800 camions / dia

8.200 camions / dia

4.500 camions / d ia

Xarxa viaria.
Dèficits infraestructurals

Les principals actuacions viaries que incideixen 
directament en la capacitat del corredor per a 
facilitar els fluxos de mercaderies en el transport per 

carretera són:

� Obrés de millora, ampliació i construcció de 
variants a la N-II / A2 en l’àmbit de Girona, en 

concret el tramo Tordera – frontera francesa 
(actualment en obres Maçanet de la Selva – Sils).

� La A7 Vandellòs – Castellón, entre la nuclear de 
Vandellòs i el límit amb la Comunitat Valenciana.

� La A27 entre el Morell i Montblanc, com alternativa 

a l’actual N-240. 

� Actuacions de gestió del tràfic de camions en 

corredors amb carreteres convencionals saturades i 
autopistes infrautilitzades. És el cas de la N-II/AP-7
a les comarques de Girona i la N-340/AP-2 entre 
Tarragona i Lleida.
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Node urbà de Barcelona

36

� L’eix de la AP-7 / B-30 és el principal eix viari del Corredor 
Mediterrani, al seu pas per la regió metropolitana, amb una important 
circulació de vehicles lleugers i una IMD de vehicles pesats superior a 
20.000.
Sobre aquesta via, no obstant, es canalitzen moltes de les relacions 
internes de l’àmbit metropolita del Vallès. Es requereix, per tant, una 
via de by-pass de l’eix AP-7 / B-30 per a aquest conjunt de relacions 
que constitueixi la Ronda del Vallès. Per això, s’ha iniciat la 
construcció del Quart Cinturó o B-40, encara amb alguns trams 
pendents de completar.

� A nivell ferroviari, cal destacar actuacions de millora d’estacions.

Pendents:

� Finalització de la B-40 per a contribuir a la especialització de la B-30 
pel tràfic de pas.

� Finalització de les obres de la estació d’alta velocitat de la Sagrera 
(intercambiador que inclou la construcció d’un equipament d’una gran 
terminal per a autobusos). 

� Remodelació de l’estació d’autobusos de Sants i ampliació del 
vestíbul pels serveis d’alta velocitat.

AP-7/B-30
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Objectius i projectes estratègics3
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L’objectiu general del desenvolupament del Corredor Mediterrani és disposar d’una xarxa de transport SOSTENIBLE, EFICIENT I
SEGURA. Aquesta missió condiciona la presa de decisions estratègiques i es persegueix de manera directa o transversal en totes les 

actuacions que d’ell se’n derivin. 

Objectius

I.- Capacitat

Dotar de la capacitat necessària 
a la xarxa d’infraestructures, 
mitjançant la eliminació de 
colls d’ampolla existents i la 

creació dels enllaços 
d’infraestructures que falten . 

II.- Interoperabilitat

Garantir que qualsevol operador 

ferroviari tingui accés a la xarxa 
ferroviària catalana del mateix 
mode que ho té la resta d’

Europa amb uns estàndars
homogenis . 

III.- Intermodalitat

Garantir l’articulació entre els 
diferents modes de transport
del Corredor Mediterrani i una 
connexió fluida entre els nodes i 

els arcs que el conformen. 

Els objectius específics de desenvolupament del Corredor Mediterrani són:

�38
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Projectes estratègics

Eliminar els principals colls d’ampolla actuals, en  termes de capacitat, de les infraestructures
ferroviàries del Corredor Mediterrani

I.- Capacitat
Eliminar els principals colls d’ampolla actuals, en  termes de capacitat i millora de la gestió, de les  
infraestructures viaries del Corredor Mediterrani

Eliminar els colls d’ampolla no infraestructurals q ue obstaculitzen els fluxos de transport de 
mercaderies

Dotar als ports de Barcelona i Tarragona, bàsics de l Corredor Mediterrani, de les connexions 
ferroviàries i viaries de instal·lacions logístique s necessàries per a assegurar la seva intermodalita t i 
competitivitat

Implementar las terminals logístiques terrestres es tratègiques i les seves connexions als arcs de la 
xarxa bàsica

Connectar els principals aeroports del territori a la xarxa ferroviària d’alta velocitat

Implementar les infraestructures de transport neces sàries en el node urbá bàsic de la Regió
Metropolitana de Barcelona per a assegurar a seva c onnectivitat intermodal

Adaptar el Corredor Mediterrani als estàndars tècnic s de interoperabilitat infraestructurals

II.- Interoperabilitat

III.- Intermodalitat

1

2

3

4

5

6

7

8

Objectiu
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Eliminar el coll d’ampolla existent, en 
capacitat, temps de viatge i seguretat en 
la línia convencional entre Castelló i 
Tarragona, i dotar a aquesta línia de 
connexió amb la LAV per 
l’encaminament de serveis de viatgers

40

Objetivo I. Capacidad

� X1. Nou corredor Vandellòs - Camp de Tarragona

� X4. Variant de Martorell

� M4. Rehabilitació línia Reus – Roda de Barà

Corredor d’uns 44 km amb via doble 
d’ample estàndar europeu y velocitat de 
200 km/h, apte per a viatgers i 
mercaderies

Resoldre els problemes de saturació
d’aquest tram, segregant en 2 corredors 
independents el tràfic de rodalies 
(viatgers) del tràfic de mercaderies

Nova línea ferroviària entre Martorell i 
Castellbisbal amb un nou túnel urbá i 
una nova estació a Martorell

Dotar d’un corredor exclusiu per a 
mercaderies en l’àmbit de Tarragona, 
on conflueixen el corredor cap a 
l’interior de la península i el corredor 
mediterrani, que doni sortida també al 
tràfic generat en l’àmbit deTarragona
(port factories)

Rehabilitació de l’antiga línia 
convencional d’una sola via

ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ OBJETIU

Eliminar els principals colls d’ampolla actuals, en  termes de capacitat, de les infraestructures
ferroviàries del Corredor Mediterrani1

� X4. Variant de Martorell

� M4. Rehabilitació línia Reus – Roda de Barà
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Aumentar la capacidad del corredor en 
el ámbito de Girona, mejorar la 
seguridad viaria y mejorar la conexión 
intermodal

41

Objetivo I. Capacidad

� V2. N-II / A-2 Ámbito de Girona

� V3. Autovia A-7 Vandellòs - Castelló

� V5. Autovia A-27. Tram El Morell - Montblanc

Desdoblamiento de la N-II de Tordera a 
Fornells de la Selva y de Vilademuls a 
la frontera francesa

Aumentar la capacidad de la red viaria 
en el ámbito de Tarragona dando 
continuidad al eje viario A-7 hacia el sur

Nueva autovía entre la central nuclear 
de Vandellòs y el límite con la 
Comunitat Valenciana

Aumentar la capacidad del corredor en 
el ámbito de Tarragona en su conexión 
hacia el interior de la península y el 
corredor Atlántico

Tramo de autovía entre Tarragona y 
Montblanc

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN OBJETIVO

Eliminar els principals colls d’ampolla actuals, en  termes de capacitat i millora de la gestió, de les  
infraestructures viaries del Corredor Mediterrani2

� V6. Mejora de la gestión de los corredores viarios 
para uso de mercancías

Distribuir de forma más eficiente el 
tráfico de mercancías en estos 
corredores para optimizar su capacidad 
y mejorar la seguridad viaria

Mejora de la gestión del tráfico de 
mercancías en los corredores viarios 
Tarragona – Barcelona y Lleida –
Tarragona
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Mejorar el tiempo de viaje de servicios 
regionales y la intermodalidad entre los 
servicios de la LAV y los de ámbito 
local.

42

Objetivo II. Interoperabilidad

� X3. Conexión LC-LAV en el Penedès

� M1. Implantación ancho estándar Castelló -
Vandellòs

� M2. Implantación 3r hilo Reus - Vila-seca

Nuevos ramales para conectar la línea 
convencional y la línea de alta velocidad 
en el ámbito de Vilafranca del Penedès

Permitir el tráfico de viajeros y de 
mercancías en ancho estàndar europeo 
por la línea convencional, en un 
corredor con gran presencia de 
actividades industriales y centros 
logísticos.

Conversión de una vía al ancho 
estándar europeo y la otra al ancho 
mixto, así como la conversión a ancho 
mixto  del ramal a Tortosa

Conversión al ancho mixto de las dos 
vías

� M3. Implantación 3r hilo Vila-seca - Nudo de 
Castellbisbal

Conversión al ancho mixto de las dos 
vías

� M5. Implantación 3r hilo Vilamalla - Portbou Conversión al ancho mixto en una de 
las dos vías

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN OBJETIVO

Adaptar el Corredor Mediterrani as estàndars tècnics  de interoperabilitat infraestructurals3

� M6. Implantación 3r hilo Zaragoza- Lérida-Tarragona Conversión al ancho mixto en una de 
las dos vías
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Optimitzar l’ús de les instal·lacions 
existents i millorar els nivells actuals de 
servei, potenciant el tràfic ferroviari de 
mercaderies

43

Objetivo II. Interoperabilidad

� S1. Promoció de serveis intermodals de 
mercaderies

Projecte europeu per a potenciar el 
transport ferroviari de mercaderies en el 
Corredor Mediterrani

ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ OBJETIU

Eliminar els colls d’ampolla no infraestructurals q ue obstaculitzen els fluxos de transport de 
mercaderia4
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Objetivo III. Intermodalidad

� X2. Nou accés ferroviari al Port de Tarragona

� X6. Nou accés ferroviari al Port de Barcelona

� V1. Nou accés viari al Port de Barcelona pel sud

Remodelació de la terminal ferroviària 
d’Adif de Classificació i nou accés 
ferroviari, d’ample mixt i no electrificat, 
al port

Connectar la terminal del moll Prat i 
zones de creixement del Port de 
Barcelona a la xarxa ferroviària en 
ample mixt

Nou accés ferroviari en ample mixt als 
nous molls i àrees logístiques de l’àmbit 
sud del port i la seva connexió amb la 
xarxa i terminals actualment existents

Dotar d’un nou accés viari que doni 
cabuda al tràfic de mercaderies 
generada en la ampliació sud del port
de Barcelona

Construcció d’un carril addicional  a la 
Ronda Litoral i construcció d’un segon 
tram d’autovia pel  marge dret del riu 
Llobregat

� T2. Terminal del moll Prat Finalitzar la implantació d’aquesta 
terminal en la seva planificació prevista

Nova terminal ferroviària intermodal a la 
zona sud de creixement del Port de 
Barcelona, adaptada als requeriments 
d’autopista ferroviària 

� T3. Terminal del Llobregat Impulsar aquestes terminals per a donar 
resposta a les necessitats derivades de 
creixements futurs de l’àmbit sud del 
Port de Barcelona

Noves terminals ferroviaries intermodals
a l’antiga llera del riu Llobregat

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN OBJETIVO

Dotar als ports de Barcelona i Tarragona, bàsics de l Corredor Mediterrani, de les connexions 
ferroviàries y viaries de instal·lacions logístique s necessàries per assegurar la seva intermodalitat i  
competitivitat

5

Expedir trens en ample estàndar des 
de l’àmbit sud del Port de Tarragona, 
connectant la terminal 
d’expedició/recepció d’Adif amb les de 
carrega/descarrega de l’àmbit sud
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Objetivo III. Intermodalidad

Impulsar la intermodalidad ferroviària� T5. Terminal de l’Empordà*

� T6. Terminal del Penedès*

� T4. Terminal del Vallès

Nova terminal ferroviària intermodal al 
costat de l’estació de Vilamalla, a la línia 
convencional Barcelona - Portbou

Impulsar la intermodalitat ferroviàriaNova terminal ferroviària al Penedès per 
a donar servei a la zona logística 
prevista a l’Arboç

Convertir l’actual terminal en un centre
intermodal entre trenés d’ample ibèric i 
estàndar i entre trens i camions i 
connectar-la a ample estàndar a la resta 
d’Europa

Remodelació de l’actual terminal 
ferroviària del Vallès (La Llagosta) i 
execució de dos ramals d’accés des de 
la línia d’alta velocitat

� T1. Terminal de BASF* Dotar al polígon petroquímic de Tarragona 
d’una terminal intermodal connectada 
ferroviariament amb el centre i nord
d’Europa en ample estàndar

Nova terminal ferroviària intermodal a 
les instal·lacions de la companyía BASF 
i accessos viaris per a l’ús de la 
industria química de Tarragona

� T7. Ramals industrials* Dotar de major eficiència i competitivitat 
al transport ferroviari de mercaderies

Dotar d’accessibilitat ferroviària i 
terminals amb vias de 
carrega/descarrega i 
expedició/recepció, o adequació de les 
instal·lacions ferroviaries existents a les 
necessitats dels centres privats de 
producció industrial, o àrees de 
producció de matèries primes

ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ OBJETIU

Implementar les terminals logístiques terrestres es tratègiques y les seves connexions als arcs de la 
xarxa bàsica6

*Colaboración Público Privada
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Connectar ferroviariament les terminals 
T1 y T2 de l’aeroport de Barcelona amb 
la línia d’alta velocitat y amb la xarxa de 
rodalies i metro de Barcelona

46

Objetiu III. Intermodalitat

� X5. Accés ferroviari a la T1 de l’aeroport de 
Barcelona

� E1. Estació Baix Llobregat

� E4. Estació LAV aeroport de Girona

Nou corredor de 5 km de via doble 
majoritariament en túnel amb dues 
noves estacions a les terminals 
aeroportuaries (T1 y T2)

Dotar l’àmbit sud de Barcelona d’una 
terminal intermodal que connecti la 
xarxa de transport de llarga distància 
(aeroport i LAV) amb el transport 
regional y metropolità

Nou intercanviador amb serveis d’alta 
velocitat, regionals, rodalies, metro i 
autobús

Dotar l’aeroport de Girona amb els 
serveis ferroviaris regionals d’altes 
prestacions (LAV) de manera que 
augmenti la seva hinterland e 
intermodalidad

Nova estació sobre la línia d’alta 
velocitat a l’aeroport de Girona

ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ OBJETIU

Connectar els principals aeroports del territori a la xarxa ferroviària d’alta velocitat7
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Connexió perimetral entre les principals 
ciutats de la Regió Metropolitana de 
Barcelona

47

Objectiu III. Intermodalitat

� V4. Quart cinturó de Barcelona (B-40)

� E2. Estació Barcelona-Sants

� E3. Estació La Sagrera

Autovia de nova construcció que en una 
primera fase ha de connectar la A-2, a 
Abrera, amb Terrassa i Sabadell. 
Posteriorment, ha de continuar fins 
Granollers, i fins Sant Sadurní pel sud, 
per acabar enllaçant els dos extrems 
amb l’autopista AP-7

Ampliar els espais destinats als usuaris 
de la LAV d’acord amb el creixement del 
servei previst en ella, i potenciar la 
intermodalitat amb els transports públics 
d’àmbit local

Ampliació del vestíbul ferroviari, 
execució d’un aparcament soterrat i una 
nova estació d’autobusos

Donar resposta a la demanda de 
mobilitat de l’àmbit nord de Barcelona, 
mitjançant un mode intermodal que 
connecti la xarxa de llarga distància 
(LAV) amb la xarxa de transport públic 
regional i local.

Nova estació intermodal amb serveis 
d’alta velocitat, regionals, rodalies, 
metro i autobús

ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ OBJETIU

Implementar les infraestructures de transport neces sàries en el node urbà bàsic de la Regió
Metropolitana de Barcelona per a assegurar la seva connectivitat intermodal8
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� Més enllà de les actuacions en execució, és necessari disposar d’una visió i una planificació del futur que garanteixi el 
desenvolupament de la xarxa ferroviària en els prop ers anys . En aquest sentit, l’Agenda Catalana constitueix el full de ruta 
de referència per a la programació d’actuacions futures.

� La Agenda Catalana del Corredor Mediterrani estableix tres escenaris en funció dels objectius d’entrada en servei de les 
actuacions: 

� Curt termini : actuacions prioritàries que poden entrar en servei entre 2015 i 2020

� Mig termini: actuacions urgents que poden entrar en servei entre 2020 i 2030

� Llarg termini: actuacions necessàries a executar a partir de 2030

� La configuració prevista del Corredor Mediterrani a curt termini s’ha definit mitjançant la determinació de les actuacions que 
resulten prioritàries i estratègiques, i que conseqüentment són peremptòries per a donar resposta a les principals necessitats

actuals del corredor.

� A continuació es detalla per a cadascun dels escenaris, les actuacions necessàries, així com els treballa a impulsar per a 
donar compliment a la programació prevista.

Agenda Catalana del 
Corredor Mediterrani

49
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Curt termini. En servei entre 2015 i 2020 (actuacio ns prioritàries)

Posada en servei de les línies actualment en obres i execució de les infraestructures més urgents , que siguin viables en temps i cost en 
un termini reduït.

Acciones a impulsar el 2014: redacció dels projectes, licitació de les obres corre sponents i finalització de les obres en curso .

Actuacions prioritàries: Duplicació de via de la línia convencional Vandellòs-Camp de Tarragona (X1), variant de Martorell (X4); implantar 
l’ample estàndar als corredors Castellón-Tarragona-Castellbisbal (M1, M2 y M3), Zaragoza-Lleida-Tarragona (M6) i Vilamalla-Portbou
(M5), rehabilitació de la línea Reus-Roda de Barà (M4), completar les estacions de la línia d’alta velocitat Barcelona-frontera francesa (E1, 
E2, E3 y E4), 1a fase de l’accés ferroviari al Port de Barcelona (X6), accés ferroviari al Port de Tarragona (X2), connexió de les línies 
convencional i la línea de alta velocitat a l’àmbit del Penedès (X3), terminal ferroviària BASF en Tarragona (T1) y de las terminals 
intermodals del Vallès (la Llagosta) (T4), moll Prat (T2), Empordà (T5), Penedès (T6) i Llobregat (T3), accés a l’aeroport de Barcelona-El
Prat (X5) i ramals industrials (T7).

Mig termini. En servei entre 2020 i 2030

Execució de les infraestructures urgents que requeriran un temps im portant de definició, tramitació administrativa...

Accions a impulsar el 2014: Iniciar la redacció i tramitació dels estudis i projectes .

Principals actuacions: 2a fase de l’accés ferroviari al Port de Barcelona, nova línea d’alta velocitat Castellón-Tarragona, conversió a 
l’ample mix del corredor Lleida-Tarragona/St. Vicenç de Calders.

Llar termini. En execució a partir de 2030

Execució de les infraestructures que encara que avui no són urgents sí que ho seran en un futur  que requeriran un temps important de 
definició i tramitació , per la qual cosa hi ha que planificar-les.

Acciones a impulsar en el 2014: Redacció d’estudis per a permetre la definició i la reserva urbanística de terrenys , si procedeix. 

Principals actuacions: Noves línies Sant Vicenç-Martorell i Mollet del Vallès-St. Celoni, conversió a l’ample mixt del corredor Caspe-Reus i 
els bypass de Girona i Figueres

Escenaris considerats

50
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Frontera francesa –
Figueres

Vandellòs - Ulldecona

Tarragona - Vandellòs

Ámbito Tarragona

Castellbisbal-Tarragona

Mollet – Castellbisbal     
(àmbit Barcelona)

St. Celoni – Mollet 

Girona – St. Celoni

Àmbit Girona

Figueres - Girona

TARRAGONA

GIRONA

REUS

BARCELONA

FIGUERES

Salou

Vandellós

Ulldecona
CASTELLÓ

PERPINYÀ
TRAM

Port de Tarragona

Port de Barcelona

Àmbit Figueres

Vila-seca

Camp de 
Tarragona

Picamoixons

L’Aldea

Vilafranca

Granollers

Figueres-Vilafant

St. Celoni

Mollet

Sant Vicenç
de Calders

Le Perthús

Maçanet

Portbou

La LLagosta

Sants

Vilamalla

Línia convencional : 2 vies ibèriques per a viatgers i mercaderies

Línia convencional : 1 via ibèrica per a  viatgers i mercaderies

LAV : 2 vies estàndar exclusives per a viatgers

Línia convencional : 2 vies ibèriques per a viatgers i mercaderies

1 via única exclusiva per a mercaderies al tram 

Reus-Polígon Nord

Castellbisbal

ZARAGOZA

LLEIDA

LAV : 2 vies estàndar per a viatgers i mercaderies

Línia convencional : 2 vies ibèriques per a viatgers i mercaderies

LAV : 2 vies estàndar per a viatgers i mercaderies

Línia convencional : 2 vies ibèriques per a viatgers i  mercaderies al tram Vilamalla-Figueres.

1 via estàndar per a viatgers i mercaderies entre Vilamalla i Figueres-Vilafant (Variant sud de Figueres)

LAV : 2 vies estàndar per a viatgers y mercaderies

Línia convencional : 2 vies ibèriques per a viatgers i mercaderies

LAV : 2 vies estàndar per a viatgers i mercaderies 

Línia convencional : 2 vies ibèriques per a viatgers i mercaderies

LAV : 2 vies estàndar per a viatgers i mercaderies

Línia convencional : 2 vies (1 ibèrica y 1 mixta) per a viatgers i mercaderies

LAV : 2 vies estàndar per a viatgers  i mercaderies

Línia convencional : 2 vies (1 ibèrica i 1 mixta) per a viatgers i mercaderies al tramo Girona-Vilamalla

LAV : 2 vies estàndar exclusives per a viatgers

Línia convencional : 2 vies mixtes per a mercaderies a l tram Port-Castellbisbal i pera mercaderies i viatgers al tram Castellbisbal-Mollet

LAV :              2 vies estàndar exclusives per a viatgers

Línia convencional : 2 vies ibèriques per a viatgers i mercaderies
(línia de Vilafranca)

INFRAESTRUCTURES EXISTENTE EN LA SITUACIÓ ACTUAL - 20 14
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Via d’ample ibèric (1668 mm)

Via d’ample estàndar (1435 mm)

Va d’ample mixt (ibèric i estàndar)

Línia d’alta velocitat:

Estació del TGV

Estació intermodal del TGV i la línia convencional

Línia convencional:

Estació de la línia convencional

Terminal ferroviaria intermodal de mercaderies i àrea logística

Obras en curso

CORREDOR DEL MEDITERRANI

Via preferent de Rodalies

Via d’ample estàndar (1435 mm)
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Línea convencional : Connexió de la LAV i la línia convencional mitjançant 2 vies estàndar per 
a viatgers .

Mercaderies: Conversió a ample mixt Zaragoza-Reus-Vila-seca–St. Vicenç de C., 
Zaragoza-Lleida-Reus i Picamoixons-St. Vicenc de C.

Nova via exclusiva per a mercaderies entre Reus i Roda de Barà
Nou accés en ample mixt i terminal ferroviària del Port de Tarragona.
Nou accés i terminal ferroviària de Basf

St. Celoni - Mollet

Línea convencional : Connexió de la línia convencional i la LAV a l’àmbit del Penedès

Mercaderies Nou corredor per a mercaderies entre Martorell i Castellbisbal

Terminal ferroviària del Logis intermodal Penedès i accés ferroviari en ample mixt

Conversió a ample mixt del tram St. Vicenç de Calders-Martorell

Frontera francesa –
Figueres

TRAMS NOVES INFRAESTRUCTURES A CURT TERMINI   ���� EN SERVEI ENTRE 2015 I 2020

Vandellòs - Ulldecona

Tarragona - Vandellòs

Àmbit Tarragona i 
Lleida

Castellbisbal-Tarragona

Mollet – Castellbisbal     
(àmbit Barcelona)

Girona – St. Celoni

Àmbit Girona

Figueres - Girona

TARRAGONA

GIRONA

REUS

BARCELONA

FIGUERES

Vandellós

Ulldecona
CASTELLÓN

PERPINYÀ

Puerto de Barcelona

Àmbit Figueres

Vila-seca

Camp de 
Tarragona

La Sagrera

Picamoixons

Vilafranca

Figueres-Vilafant

St. Celoni

Mollet

Le Perthús

Maçanet

Portbou

Logis intermodal Vallès

Sants

Vilamalla

Logis intermodal 
Empordà

LAV : Nova estació del TGV per el Aeroport de Girona

Mercaderies : Terminal ferroviària del Logis intermodal Empordà i 1 via mixta d’accés des de Vilamalla 

LAV Noves estacions intermodals del Baix Llobregat i La Sagrera,  i ampliació del vestíbul de l’estació de Sants 

Línea convencional Accés ferroviari l’Aeroport de Barcelona i estacions a les terminals T1 y T2

Mercaderies Remodelació de la terminal del Vallès (la Llagosta) i connexió amb la LAV.
1a fase del nou accés ferroviari a l’ampliació sud del Port de Barcelona
Conversió a ample mixt del tram  Martorell-Nus de Castellbisbal

Granollers

Baix Llobregat

Aeroport de Girona

Estacions a l’Aeropuerto de Barcelona

Mercaderies Conversió a ample mixt d’1 via de la línea convencional a l tramo Vilamalla-Figueres

Ampliació sud Port de Barcelona

Mercaderies Conversió a ample mixt d’1 via de la línia convencional al tram Figueres-Portbou

Logis intermodal Penedés
LLEIDA

Logis intermodal El Prat

Línia convencional : Nou traçat de 2 vies per a  viatgers i mercaderies. 
Inclou estaciones Central , Cambrils i Hospitalet de l’Infant

Línia convencional Conversió a l’ample mixt de la línea 
convencional

L’Aldea

Sant Vicenç
de Calders

Castellbisbal

Salou
Port de Tarragona

Hospitalet de l’Infant

Cambrils

Estació
Central

Via d’ample ibèric (1668 mm)

Via d’ample estàndar (1435 mm)

Via d’ample mixt (ibèric i estàndar)

Línea d’alta velocitat:

Estació del TGV

Estació intermodal del TGV i la línia convencional

Línia convencional:

Estació de la línia convencional

Terminal ferroviaria intermodal de mercaderies i àrea logística

CORREDOR DEL MEDITERRANEO

Vía preferente de Cercanías

Via d’ample estàndar (1435 mm)
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ACTUACIONS PRIORITARIES
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Actuacions en linies de viatgers

Infraestructures a executar a 
curt termini

53

CLAU NOVES INFRAESTRUCTURES CENTRAL SITUACIÓ ACTUACIÓ

X1

Nou traçat amb duplicació de via del 
tram Vandells-Tarragona de la línia 
convencional i connexió amb la línia de 
alta velocitat ( inclou les noves 
estaciones de Hospitalet de l'Infant, 
Cambrils i Central)

Nou traçat per a doble via d’ample mixt i velocitat 200 km/h del 
tram Vandellòs-Tarragona de la línia convencional, en 
substitució de l’actual corredor coster de via única. Defineix 
noves estacions per a l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils i Central, 
així com la connexió amb la línia d’alta velocitat.

Encara que les obres es van iniciar pel Ministeri de Foment 
l’any 2000, actualment encara no estan finalitzades. Els treballs 
estan avançats i es preveu la finalització de les obres a l’any 
2015.

Impulsar l’execució de les obres en curs, així com la licitació
dels treballs que quedin pendents i establir el 2015 com data 
horitzó per a la entrada en servei del corredor, per a complir la 
previsió del Ministeri de Foment.

X3
Connexió de la LAV i la línia 
convencional a l’àmbit del Penedès

Execució dels ramals que permetin una connexió entre la línia 
convencional i la LAV a l’àmbit de Vilafranca del P. a fi 
d’optimitzar la xarxa ferroviària existent mitjançant la 
implantació de nous serveis regionals entre els centres de 
Tarragona i Barcelona.

Estudi informatiu en redacció per part del Ministeri de Foment.
Impulsar la redacció de l’estudi informatiu, per part del Ministeri 
de Foment.

X5
Accés ferroviari a la nova terminal del
Aeroport de Barcelona T1

Nou corredor ferroviari per a viatgers, de doble via i ample mixt, 
d’accés a l’Aeroport de Barcelona, com una estació a la 
terminal T1 i una altra en la T2.

Obres adjudicades a l‘abril de 2010 pel Ministeri de Foment, per 
257 M€ i un termini d’execució de 33 mesos. Obres no 
iniciades. Hi ha una proposta d’execució per fases plantejada 
per part del DTES al Ministeri.

Iniciar l’execució de les obres i impulsar la licitació i redacció
dels projectes constructius d’arquitectura i instal·lacions 
d’estacions.

E1
Nova estació intermodal del Baix 
Llobregat

Nova estació intermodal amb serveis d’alta velocitat, regionals, 
rodalies, metro i autobús connectada amb l’Aeroport de 
Barcelona

Obres adjudicades l’any 2010 per la Generalitat i no iniciades. Redefinir projecte i licitar les obres, per part del DTES.

E2
Ampliació de l’estació intermodal de 
Sants

Ampliació del vestíbul ferroviari Projectes constructius en redacció per part d’Adif.
Finalitzar la redacció dels projectes constructius i licitar les 
obres corresponents a la 1a fase d’ampliació del vestíbul de la 
LAV actual.

E3 Nova estació intermodal de la Sagrera
Nova estació intermodal amb serveis d’alta velocitat, regionals, 
rodalies, metro i autobús.

Obra civil en curs i projectes d’arquitectura i instal·lacions en 
redacció, per part d’Adif . Previsió de finalització l’any 2016.

Continuar obres i programar la licitació de les obres que queden 
pendents.

E4
Nuoa estación del TGV a l’aeroport de 
Girona

Nova estació del TGV a prop de l‘aeroprt de Girona, mitjnçant la 
remodelació de l’actual PAET.

Proposta feta pel DTES. Estudi informatiu en redacció per part 
del DTES.

Impulsar la tramitació ambiental i administrativa de l’estudi 
informatiu, per part del Ministeri de Foment, i subscriure l’acord, 
per part de DTES i el Ministeri de Foment, per a la execució, 
gestió i titularitat de l’estació.

ACTUACIONS PRIORITARIES
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Actuacions en línees de mercaderies

Infraestructures a executar a 
curt termini

54

CLAU NOVES INFRAESTRUCTURES DESCRIPCIÓ SITUACIÓ ACTUACIÓ

X2
Nou accés ferroviari al Port de 
Tarragona en ample mixt i nova terminal 
ferroviària del Puerto de Tarragona

Nou accés ferroviari d’ample mixt (estàndar i ibèric) i nova 
terminal ferroviària intermodal a l’àmbit sud del Port de 
Tarragona

En estudi, per part del Ministeri de Foment.
Proposta feta per DTES.

Impulsar la licitació i redacció de l‘estudi informatiu i del 
corresponent projecte constructiu per a la posterior licitació de 
les obres.

X4
Nou corredor per a mercaderies entre 
Martorell i Castellbisbal (variant de 
Martorell)

Nou corredor de doble via i ample mixt per a mercaderies entre 
Martorell i Castellbisbal, i la seva connexió amb el corredor que 
va cap el Port de Barcelona i amb el nus de Castellbisbal.

Estudi informatiu pel tràfic de mercaderies entre Martorell i el 
Nus de Castellbisbal, redactat pel Ministeri de Foment.

Impulsar la tramitació i redacció d’un estudi informatiu 
complementari que inclogui l’alternativa recollida en PTMB, y la 
licitació del corresponent projecte constructiu.

X6 / T2 / T3

1a fase del nou accés sud ferroviari al 
Port de Barcelona i terminals
ferroviàries intermodals del moll Prat i 
antic llera del riu Llobregat.

Nou accés ferroviari que discorre en un tram de 1,8 Km pel 
marge esquerre del riu Llobregat i aprofita parcialment la via 
actual de FGC i desprès defineix un nou traçat paral·lel a la llera 
actual, per a donar servei a la nova terminal de mercaderies del
Moll Prat. També defineix un ramal de connexió directa del port 
amb la terminal de Can Tunis i considera dues noves terminals 
a l’antiga llera del riu Llobregat.

Projecte constructiu en redacció del nou accés ferroviari, per 
part del Ministeri de Foment i APB, i avantprojecte de la nova 
terminal redactat per part del Port de Barcelona.

Finalitzar la redacció del projecte constructiu i licitar les obres 
per a poder donar resposta a les necessitats de l’ampliació sud 
del port de Barcelona, com el cofinançament previst por part del 
Ministeri de Foment i el Port de Barcelona.

ACTUACIONS PRIORITARIES
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Actuacions en línees de mercaderies

Infraestructures a executar a 
curt termini
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CLAU NOVES INFRAESTRUCTURES DESCRIPCIÓ SITUACIÓ ACTUACIÓ

M1 / M3

Conversió a ample mixt del corredor 
Vila-seca-St. Vicenç de  Calders-
Martorell-Castellbisbal i del corredor 
Castelló-Tarragona

Conversió a ample mixt (ibèric i estàndar) de la línia 
convencional Castelló-Vandellòs i Vila-seca-Castellbisbal.

Proposta feta per DTES. Obres en curso per part d’Adif, amb 
previsió de finalització a l’any 2015.

Fixar l’any 2015 com a data d’entrada en servei, a fi de complir 
les previsions del Ministeri de Foment.

M2
Conversió a ample mixt del tramo Reus-
Vila-seca

Conversió a ample mixt  (estàndar i ibèric) de les dues vies de 
la línia convencional entre Vila-seca i Reus.

Projecte constructiu en redacció per part del Ministeri de 
Foment.

Impulsar la redacció del projecte constructiu.

M4
Rehabilitació de la via entre Reus i Roda 
de Barà d’us exclusiu per a mercaderies 

Recuperació de la línia abandonada entre el Polígon Nord i 
Roda de Barà, amb una via d’ample mixt per a mercaderies i 
adaptació a l’ample mixt del tram Reus-Polígono Nord.

Tram en servei amb una via d’ample ibèric entre Reus i Polígon 
Nord passant per l’estació de mercaderies de Constantí,i tram 
fora de servei entre Polígon Nord i Roda de Barà
En redacció de l’Estudi informatiu per el tràfic de mercaderies 
entre l’Àrea de Tarragona i la línea Castellbisbal-Mollet

Impulsar la redacció de l’estudi informatiu i la licitació del 
corresponent projecte constructiu

M5
Conversió a ample mixt d’una via del 
tram Vilamalla-Portbou

Conversió a ample mixt (ibèric i UIC) d’una de las dues vies de 
la línia convencional en el tramo Vilamalla-Portbou.

No s’ha impulsat.
Impulsar la licitació i redacció del projecte constructiu, i 
posterior licitació de les obres.

M6
Conversió a ample mixt de la línia 
convencional  Zaragoza-Lleida -
Reus/St. Vicenç de Calders .

Conversió a l’ample mixt (estàndar i ibèric) de la línia 
convencional Lleida-Reus i Picamoixons-St. Vicenç de Calders

No s’ha impulsat. Impulsar la licitació i redacció del projecte constructiu.

M6
Conversió a ample mixt de la línia 
convencional Reus-Zaragoza (Casp)

Conversión al ancho mixto (estàndar e Ibérico) de la línea 
convencional  Reus-Zaragoza (por Caspe)

No s’ha impulsat. Impulsar la licitació i redacció del projecte constructiu

ACTUACIONS PRIORITARIES
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Actuacions en línies de mercaderies

Infraestructures a executar a 
curt termini

56

CLAVE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ACTUACIÓN

T1 Terminal de Basf i accés viari
Nova terminal d’usos per a BASF i resta d’empreses del Camp 
de Tarragona i accés viari en substitució del pas a nivell.

Avantprojecte de la terminal redactat i projecte constructiu de 
supressió del pas a nivell en redacció.

Finalitzar la redacció dels projectes constructius i iniciar la 
execució de les obres.

T4
Remodelació de la terminal ferroviària del 
Vallès (La Llagosta)

Remodelació de l’actual terminal ferroviària del Vallès, a la 
Llagosta, per a convertir-la en un centre intermodal entre trens 
d’ample ibèric i ample estàndar i entre trens i camions, amb 
activitats logístiques complementaries.

Actuació en estudi, inclosa dins del programa d’actuacions en 
instal·lacions logístiques de l’Estudio del Corredor Ferroviari 
Mediterràni.

Impulsar la licitació i redacció del projecte constructiu, i 
posterior licitació de les obres.

T4 2a fase de remodelació del nus de Mollet

Execució dels dos ramals d’accés a la terminal ferroviària 
intermodal de La Llagosta, per a permetre la connexió de la 
terminal cap el nord en ample UIC, mitjançant la línia d’alta 
velocitat.

Projecte bàsic redactat.
Impulsar la redacció del projecte constructiu i posterior licitació
de les obres.

T5
Terminal ferroviària del Logis intermodal
Empordà i accés ferroviari

Nova terminal ferroviària intermodal a ubicar al costat de la 
estació de Vilamalla a la línia convencional Barcelona-Portbou.

Estudi informatiu de la 1a fase de la nova terminal ferroviària 
intermodal en redacció i estudi de finalització de las obres amb 
PPP, per part de Cimalsa.

Finalitzar la redacció de l’estudi informatiu i del corresponent 
projecte constructiu, definir el sistema de finançament de les 
obres amb participació PPP y coordinar l’actuació amb l’Adif per 
a fer-la compatible amb la línia actual i disposar dels permisos 
adients.

T6
Terminal ferroviària del Logis intermodal
Penedès i accés ferroviari

Nova terminal ferroviària intermodal del Logis Penedès i 
connexió ferroviària amb la línia convencional en ample mixt 
(estàndar i ibèric)

En estudi.
Impulsar la reserva de sòl i la licitació i redacció de l’estudi 
informatiu.

ACTUACIONS PRIORITARIES
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Mollet – Castellbisbal     
(àmbit Barcelona)

LAV Ampliació de la estació de Sants

Mercancías 2a fase del nou accés ferroviari a la ampliació sud del Port de Barcelona

Frontera francesa –
Figueres

TRAMS NOVES INFRAESTRUCTURES A MIG TERMINI   ���� EN SERVEI ENTRE 2020 i 2030

LAV Nova estació de Vilafranca

Mercaderies

LLEIDA

Vandellòs - Ulldecona

Tarragona - Vandellòs

Àmbit Tarragona i 
Lleida

Castellbisbal-Tarragona

St. Celoni – Mollet 

Girona – St. Celoni

Àmbit Girona

Figueres - Girona

TARRAGONA

GIRONA

REUS

BARCELONA

FIGUERES

Salou

Vandellós

Ulldecona
CASTELLÓN

PERPINYÀ

Puerto de Tarragona

Puerto de Barcelona

Àmbit Figueres

Logis intermodal 
Ebro

Vila-seca

Camp de 
Tarragona

Baix Llobregat

La Sagrera

Picamoixons

L’Aldea

Vilafranca

Granollers

Figueres-Vilafant

St. Celoni

Mollet

Logis intermodal Penedès

L´Empordà

Sant Vicenç
de Calders

Estación 
Central

Le Perthús

Maçanet

Portbou

Sants

Vilamalla

Castellbisbal

Línia convencional : Conversió ample mixt de la 2ª via de la línia convencional en el tram Girona-Vilamalla

Aeropuerto de Girona

Estaciones en el Aeropuerto de Barcelona

Línia convencional : Conversió a ample mixt de la línia convencional

Línea convencional Conversió a ample mixt de la línia convencional

Mercaderies Terminal ferroviaria del Logis Montblanc i accés
ferroviari en ample mixt.

Nou accés al Port de Tarragona

Variant de Reus

LAV Nova LAV per a 350 km/h

LAV Nova LAV per a 350 km/h

Mercaderies Terminal ferroviari del Logis 
intermodal Ebro i accés
ferroviari en ample mixt

Martorell

Ampliación  sur Puerto de Barcelona

Mercaderies Conversió a ample mixt de la 2ª via de la línia convencional en el tram Figueres-Portbou

Mercaderies Conversió a ample mixt de la 2ª via de la línia convencional en el tram Vilamalla-Figueres

Logis intermodal Montblanc Logis intermodal El Prat

Logis intermodal Vallès

Vía de ancho ibérico (1668 mm)

Vía de ancho estándar (1435 mm)

Vía de ancho mixto (ibérico y estándar)

Línea de alta velocidad:

Estación del TGV

Estación intermodal del TGV y la línea convencional

Línea convencional:

Estación de la línea convencional

Terminal ferroviaria intermodal de mercancías y área logística

CORREDOR DEL MEDITERRANEO

Vía preferente de Cercanías

Vía de ancho estándar (1435 mm)
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Actuacions en línies de viatgers

Infraestructuras a ejecutar a 
medio plazo

58

NOVES INFRAESTRUCTURES DESCRIPCIÓ SITUACIÓ ACTUACIÓ

Nova estació de Vilafranca (LAV)
Nova estació per a serveis regionals d’altes prestacions a 
Vilafranca, junt al PAET existent.

Proposta presentada pel DTES.
Impulsar la licitació i la redacció de l’estudi informatiu, i dels 
corresponents projectes constructius

Ampliació de la estació intermodal de 
Sants

Ampliació i nova estació d’autobusos. Projectes constructius en redacció per part d’Adif .
Finalitzar la redacció dels projectes constructius i licitar les obres 
corresponents.

Nova LAV Castelló-Tarragona
Nova línia d’alta velocitat de doble via d’ample UIC per a 350 Km / h 
entre Castelló i Tarragona.

Estudi informatiu en redacció per part del Ministeri de Foment.
Hi ha que impulsar la redacció de l’estudi informatiu i la licitació dels 
contractes per a la redacció dels projectes constructius.
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Actuacions en línies de mercaderies

Infraestructures a executar a 
mig termini
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NOVES INFRAESTRUCTURES DESCRIPCIÓ SITUACIÓ ACTUACIÓ

Conversió a ample mixt de la 2ª via de la 
línia convencional en el tram Vilamalla-
Portbou

Conversió a l’ample mixt (UIC i ibèric) de la 2a via de la línia 
convencional Girona-Portbou, de manera que els dos sentits 
tinguin aquest ample.

No s’ha impulsat. Impulsar la licitació i redacció del projecte constructiu.

Conversió a ample mixt de la línea 
convencional en el tramo Mollet-Girona

Conversió a l’ample mixt (UIC i ibèric) de les dues vies de la línia 
convencional entre Girona i el nus de Mollet.

No s’ha impulsat. Impulsar la licitació i redacció del projecte constructiu.

2a fase del nou accés sud ferroviari al 
Port de Barcelona i terminal ferroviària 
intermodal del Prat

2a fase del nou accés ferroviari que dota d’una segona via, tanca 
l’anell a la nova ampliació sud del Port per l’antiga llera del 
Llobregat, donant servei a les noves terminals de mercaderies 
Moll Prat i Antiga llera.

Projecte constructiu en redacció del nou accés ferroviari, per part 
del Ministeri de Foment, i avantprojecte de la nova terminal 
redactat per part del Port de Barcelona.

Finalitzar la redacció del projecte constructiu i licitar les obres per 
a poder donar resposta a les necessitats d’ampliació del port de 
Barcelona, amb el cofinançament previst per part del Ministeri de 
Foment i el Port de Barcelona.

Nou accés sud al Port de Tarragona Nou accés ferroviari sud en ample mixt en el Port de Tarragona. Proposta presentada per la DGTM. Impulsar la licitació i redacció del projecte constructiu.

Variant de Reus 
Variant est de la línia convencional, entre Reus i l’aeroport, per a 
doble via d’ample mixt (UIC i ibèric).

Estudi informatiu en redacció per part del Ministeri de Foment.
Impulsar la redacció de l’estudi informatiu i la licitació del 
corresponent projecte constructiu

Terminal ferroviària del Logis intermodal
Ebro i accés ferroviari

Nova terminal ferroviària intermodal a ubicar junt a l’estació de 
l'Aldea en la línia convencional Castelló-Tarragona i accés 
ferroviari en ample mixt.

No s’ha impulsat.
Impulsar la reserva de suelo y la licitación y redacción del estudio 
informativo.

Nova terminal ferroviària del Logis
intermodal Montblanc

Nova terminal ferroviària intermodal del Logis Montblanc i 
connexió ferroviària amb la línia convencional en ample mixt 
(estàndar i ibèric)

En estudi.
Imupulsar la reserva de suelo y la licitación y redacción del 
estudio informativo.
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Frontera francesa –
Figueres

TRAMS NOVES INFRAESTRUCTURES A LLARG TERMINI      ���� A PARTIR DE  2030

Vandellòs - Ulldecona

Tarragona - Vandellòs

Àmbit Tarragona i 
Lleida

Castellbisbal-
Tarragona

Mollet– Castellbisbal     
(àmbit Barcelona)

St. Celoni – Mollet del 
Vallès

Girona – St. Celoni

Àmbit Girona

Figueres - Girona

TARRAGONA

GIRONA

REUS

BARCELONA

FIGUERES

Salou

Vandellós

Ulldecona
CASTELLÓN

PERPINYÀ

Puerto de Tarragona

Puerto de Barcelona

Àmbit Figueres

Logis intermodal Ebro

Vila-seca

Camp de 
Tarragona

Baix Llobregat

La Sagrera

Picamoixons

Vilafranca

Granollers

Figueres-Vilafant

St. Celoni

Mollet

Logis intermodal 
Empordà

Sant Vicenç
de Calders

Le Perthús

Maçanet

Portbou

Sants

Vilamalla

Ampliación sur Puerto de Barcelona

Castellbisbal

Aeropuerto de 
Girona

Estaciones en el Aeropuerto de Barcelona

Logis intermodal Penedès

ZARAGOZA

L’Aldea

Mercaderies Bypass de Girona

Mercaderies Nova via per a mercaderies en el tram Mollet -Sant Celoni

LAV Nova via de LAV per a viatgers en el tram Castellbisbal-Mollet

Mercaderies Nova via exclusiva per a mercaderies en el tramo Roda de Barà-Martorell

Línia convencional : Execució en doble via de la variant nord de Figueres per a viajtgers i mercaderiesas en substitució del corredor existent
Duplicació de via de la variant sdr de Figueres per a viatgers i mercaderies i ampliació de l’estació de Figueres-Vilafant

Mercaderies Accés nord al Logis intermodal Empordà des de la línia convencional

Estación 
Central

LLEIDA

Mercaderies Duplicació de la via de mercaderies en el tram

Reus-Roda de Barà

Logis intermodal Montblanc Logis intermodal El Prat

Logis intermodal Vallès

Vía de ancho ibérico (1668 mm)

Vía de ancho estándar (1435 mm)

Vía de ancho mixto (ibérico y estándar)

Línea de alta velocidad:

Estación del TGV

Estación intermodal del TGV y la línea convencional

Línea convencional:

Estación de la línea convencional

Terminal ferroviaria intermodal de mercancías y área logística

CORREDOR DEL MEDITERRANEO

Vía preferente de Cercanías

Vía de ancho estándar (1435 mm)
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Actuacions en línies de viatgers

Infraestructures a executar a 
llarg termini

61

NOVES INFRAESTRUCTURES DESCRIPCIÓ SITUACIÓ ACTUACIÓ

Bypass de Barcelona de la línia d’alta 
velocitat en el tram Castellbisbal-Mollet

Nova línia d’alta velocitat de doble via UIC per a 350 Km / h entre 
Castellbisbal i Mollet

Estudi informatiu redactat
Cal impulsar la revisió del planejament per tal de fer la reserva de 
sòl

Ampliació de l'estació intermodal de 
Figueres-Vilafant

Ampliació de l’estació existent de Figueres-Vilafant per a permetre la 
substitució de l’actual estació de Figueres

Esta en servei la primera fase de l’estació de Figueres-Vilafant, amb 
un edifici i una única andana

Cal impulsar la redacció dels corresponents projectes constructius
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Actuacions en línies de mercaderies

Infraestructures a executar a 
llarg termini

62

NOVES INFRAESTRUCTURES DESCRIPCIÓ SITUACIÓ ACTUACIÓN

Variant nord de Figueres
Variant nord de Figueres per a doble via d’ample mixt de la línia 
convencional, per a viatgers i mercaderies, en substitució del 
corredor existent

Estudi informatiu redactat
Cal impulsar la licitació i redacció dels corresponents projectes 
constructius

Duplicació de via de la variant sud de 
Figueres 

Implantació d’una segona via d’ample mixt en la variant sud de 
Figueres de la línia convencional

Obres de plataforma executades per a doble via.
Només s’ha executat una via mixta que es troba en servei

Cal impulsar la licitació i redacció dels corresponents projectes 
constructius

Accés nord a la terminal ferroviària del 
Logis intermodal Empordà des de la línia 
convencional

Nou accés ferroviari nord al Logis Empordà Estudi informatiu en redacció per part de Cimalsa. Impulsar la redacció de l’estudi informatiu 

Bypass de Girona Bypass oest de Girona per a doble via d’ample mixt Estudi informatiu redactat per a la línia d’alta velocitat Impulsar la redacció de l’estudi informatiu

Nova via exclusiva per a mercaderies al 
tram Mollet-Sant Celoni

Nou corredor de doble via i ample mixt per a mercaderies entre 
Mollet i Sant Celoni

No s’ha impulsat Impulsar la licitació i redacció de l’estudi informatiu

Nou corredor per a mercaderies entre 
l’àmbit de Tarragona i Martorell

Duplicació de la via de mercaderies en el tram Reus-Roda de Barà i 
nou traçat per a doble via exclusiu per a mercaderies en el tram 
Roda de Barà-Martorell

Estudi informatiu en redacció per el tràfic de mercaderies entre 
l’Àrea de Tarragona i la línia Castellbisbal-Mollet

Impulsar la finalització de l’estudi informatiu 
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La importància del Corredor Mediterrani com motor de la economia catalana i la sostenibilitat exigeix establir una 
programació i planificació dels objectius i actuacion s ferroviàries que el conformen, atenent tant a corredors de 

mercaderies com viatgers.

La agenda catalana és el instrument del govern català per a portar a terme aq uestes accions .

La agenda catalana defineix els objectius i project es bàsics , estableix i detalla els projectes estratègics i la 
planificació per a tres escenaris , curt, mig i llarg termini, del conjunt de les actuacions.

Conclusions
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Actuacions prioritàries5
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Actuacions ferroviàries prioritàries5.1
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Actuacions viaries prioritàries5.2
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Fitxes d’actuacions prioritàries5.3
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Programa:

Descripció:

Actuació:

Estat de l’actuació:

Programació:

Inversió estimada: Observacions:
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Objectiu:

77

X1. Nou corredor Vandellòs -
Camp de Tarragona

� 04/05/2000: adjudicació del primer contracte d’ obra del corredor. 
� 20/01/2010: adjudicació de les obres de l’Estació Central.
� 22/01/2011: adjudicació dels treballs d’ampliació de la plataforma ferroviària 

de la estació de l’Hospitalet de l’Infant i les obres de la neva estació de 
Cambrils que inclouen el viaducte del corredor principal on s’ubica l’estació, 
així com l’edifici i la urbanització.

� 14/02/2014: adjudicació del últim contracte de instal·lacions de seguretat i 
comunicacions del corredor.

� El objectiu d’aquesta posada en servei del Ministeri de Foment és per l’any 
2015, excepte l’ Estació Central, prevista en una segona fase.

Total actuació: 360,5 M€ (inclou les estacions)

� Nou corredor entre Vandellòs i el Camp de Tarragona, d’uns 44 km, dissenyat per a doble via 
d’ample estàndar europeu, electrificat a 25 kv c.a. i velocitat 200 Km/h, apte per a tràfic de viatgers i 
mercaderies. 

� Inclou les noves estaciones de l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils i la nova Estació Central, al sud de 
l’Aeroport de Reus, així com un PAET a Montroig del Camp.

� Defineix també la connexió amb la línia d’alta velocitat, capa a Lleida i Barcelona, i la connexió amb 
la línia convencional en direcció Tarragona. 

Nova xarxa ferroviària

� Obres del nou corredor ferroviari en execució molt avançada, amb treballs en curs de superestructura de via i electrificació, i obres de instal·lacions i seguretat 
recientment adjudicades.

� Referent a l’estació de Cambrils, estan en curs les obres d’arquitectura, instal·lacions i urbantizació, i referent a l’estació de l’Hospitalet de l’Infant esta en revisió
tècnica el projecte constructiu.

� Referent a l‘estació de l’Hospitalet de l’Infant, esta pendent l’impuls de les obres dels edificis, arquitectura i urbanització, una vegada finalitzi la revisió del projecte 
constructiu per part del Ministeri de Foment. Referent a l’Estació Central, les obres estan adjudicades però no iniciades.

Capacitat

Túnel de los Rojales

Vandellós

Estación de l’Hospitalet de l’Infant

PAET de Montroig del Camp

Estación de Cambrils

Tarragona

Estación Central

Estación Camp 
de Tarragona

Lleida

Viaducto Francolí

BCN

LAV

Reus

Túnel de los Rojales

Vandellós

Estación de l’Hospitalet de l’Infant

PAET de Montroig del Camp

Estación de Cambrils

Tarragona

Estación Central

Estación Camp 
de Tarragona

Lleida

Viaducto Francolí

BCN

LAV

Reus



Programa:

Descripció:

Actuació:

Estat de l’actuació:

Programació:

Inversió estimada: Observacions:
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X2. Nou accés ferroviari al Port 
de Tarragona

� L’any 2011, DTES va realitzar una proposta de traçat pel nou accés ferroviari 
en coordinació amb el Port de Tarragona i la AEQT.

Total actuació:  18 M€

� L’actuació consta de la remodelació de la terminal ferroviària d’Adif de 
Classificació, existent entre Tarragona i Vila-seca, per a permetre la 
expedició/recepció de trens en composicions de 750 m de longitud, i la 
execució d’un nou accés ferroviari, d’ample mixt i no electrificat, per a 
connectar Classificació amb les terminals ferroviàries de càrrega/descàrrega 
de l’àmbit sud del Port de Tarragona.

Nova xarxa
ferroviària

� Pendent impuls redacció d’estudi informatiu

Intermodalitat

Objectiu:



Programa:

Descripció:

Actuació:

Estat de l’actuació:

Programació:

Inversió estimada: Observacions:
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Objectiu:

79

X3. Connexió LC-LAV al 
Penedès

Total actuació:  12 M€

� Execució de ramals que permetin una connexió entre la línia convencional i la 
línia d’alta velocitat a l’alçada de Vilafranca del Penedès amb la finalitat 
d’optimitzar la xarxas ferroviària existent mitjançant la implantació de nous 
serveis regionals entre els centres de Tarragona i Barcelona. 

Nova xarxa ferroviària

� Estudio informativo en redacción per parte del Ministerio de Fomento

� L’ objectiu és impulsar l’actuació de manera coordinada amb la implantació
del 3r fil en el corredor.

Interoperabilitat

LAV

LAV

LC

LC

TGN BCN

LAV

LAV

LC

LAV

LC

LC

TGN BCN



Programa:

Descripció:

Actuació:

Estat de l’actuació:

Programació:

Inversió estimada: Observacions:

Agenda Catalana del Corredor Mediterráneo 80

Objectiu:

80

X4. Variant de Martorell

� Pendent la reformulació de l’estudi informatiu

Total actuació:  200 M€

� Nova línia ferroviària entre Martorell i Castellbisbal, amb la finalitat de 
aconseguir una línia específica pel tràfic de mercaderies als dos amples 
(estàndar i ibèric), segregada de les circulacions de viatgers, i amb 
connexions cap el Port de Barcelona i la frontera francesa.

� La solució més idònia requereix un nou túnel urbà a Martorell pel servei de  
Rodalia, cosa que permetrà disposar d’una nova estació en aquest municipi.

� Octubre de 2011 aprovació provisional i inici tràmit de informació pública de 
l’estudi informatiu 

CapacitatNova xarxa ferroviària



Programa:

Descripció:

Actuació:

Estat de l’actuació:

Programació:
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X5. Accés a la T1 de l’aeroport
de Barcelona

� Obras de infraestructura no iniciadas.
� Sólo se ha ejecutado la infraestructura de la nueva estación T1.

Infraestructures: 268,4 M€

Connexió amb la línia de Vilanova: 19,6 M€

Arquitectura d’estacions T1 i T2: 27,3 M€

Via, electrificació i instal·lacions: 60,5 M€

375,8 M€

� Nou corredor ferroviari de 5 Km per a doble via, d’accés l’aeroport de 
Barcelona, a executar majoritàriament en túnel (tuneladora i pantalles).

� Inclou també l’execució de dues noves estacions: una a la terminal T1 i una 
altra a la T2, ambdues de intercanvi amb la L9.

� 28/11/2002: adjudicació del projecte constructiu de infraestructura del nou 
corredor.

� 8/5/2010: adjudicació de les obres de infraestructura del nou corredor

Programación

IntermodalitatNova xarxa ferroviària
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X6. Nou accés ferroviari al Port 
de Barcelona

� En septiembre de 2012 se puso en servicio un acceso ferroviario provisional 
al muelle Prat para dar servicio a la nueva terminal ferroviaria de Tercat.

� En septiembre de 2013, el Ministerio de Fomento, el Adif, la APB, la 
Generalitat de Catalunya i FGC, suscribieron un protocolo para el impulso de 
las actuaciones de la primera fase, que establece también la cofinanciación al 
50 % de la actuación, por parte del Ministerio de Fomento y la APB.

� Este año, previsión de licitación de las obras de la 1a fase del nuevo acceso 
ferroviario por parte del Ministerio de Fomento.

Total actuació:  108 M€ (1a fase)

� Nou accés ferroviari que discorre en un tram de 1,8 km pel marge esquerra del riu Llobregat i aprofita 
parcialment la via actual de FGC i després defineix un bucle a l’àmbit de la ZAL Prat, per tal de donar 
servei a la nova terminal de mercaderies del Moll Prat i a la nova terminal prevista l’antiga llera. 
També defineix un ramal de connexió directe del port amb la terminal de Can Tunis.

� L’actuació preveu la execució d’una primera fase amb via única d’accés a la terminal Catalunya que 
no inclou el tancament de l’anell a l’ antiga llera del riu.

� Proyectos constructivos de la 1a fase del nuevo acceso ferroviario en redacción, por parte del Ministerio de Fomento y el Puerto de Barcelona.

Nova xarxa ferroviària Intermodalitat
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M1. Implantació ample estàndar
Castelló - Vandellòs

� Abril de 2014, adjudicació obres via i electrificació per a la conversió a 
l’ample estàndar del tram Castelló-Vinarós.

� Abril de 2014, adjudicació obres via i electrificació per a la conversió a 
l’ample estàndar del tram Vinarós-Vandellòs.

� Juny de 2014, aprovació de la licitació del contracte de implantació del 
sistema ERTMS entre València i Vandellòs.

� L’ objectiu previst pel Ministeri de Foment és la finalització de les obres l’any 
2015.

Total actuació: 170,4 M€

� Implantació de l’ample estàndar a la línia convencional entre Castelló i 
Vandellòs, mitjançant la conversió d’una via a l’ample estàndar europeu i 
l’altre a l’ample mixt. L’actuació inclou també els 12 km del ramal de via única 
d’accés a Tortosa.

� Obres adjudicades, pendents d’inici.

InteroperabilitatModernització i millora
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M2. Implantació 3r fil 
Reus - Vila-seca

� En redacció el projecte constructiu per part del Ministeri de Foment

Total actuació: 24 M€

� Conversió a l’ample mixt (ibàric i estàndar) del tram de 9,5 km de la línia 
convencional entre Vila-seca i Reus.

� Finalitzar els treballs de redacció del projecte constructiu i impulsar a 
continuació les obres, amb la finalitat de què aquestes puguin ser executades 
en paral·lel a les de implantació del 3r fil entre Vila-seca i el Nus de 
Castellbisbal.

InteroperabilitatModernització i millora

a Castelló

a Lleida

a Barcelona

a Casp
VILA-SECA

CAMP DE 
TARRAGONA

Implantación 
3r hilo 

PUERTO DE 
TARRAGONANuevo corre

dor 

Vandellós-Tarra
gona

REUS
a Barcelona



Programa:

Descripció:

Actuació:

Estat de l’actuació:

Programació:

Inversió estimada: Observacions:

Agenda Catalana del Corredor Mediterráneo 85

Objectiu:

85

M3. Implantació 3r fil Vila-seca 
– Nus de Castellbisbal

� L‘any 2013 es van adjudicar els 4 contractes principals per a la execució de 
les obres de implantació de l’ample mixt en los trams Vila-seca - St. Vicenç de 
Calders, St. Vicenç de Calders - Martorell i Martorell - Nus de Castellbisbal, i
de les  instal·lacions de seguretat i comunicacions en tot el corredor.

� L’objectiu del Ministeri de Foment és finalitzar-les l’any 2015.

Total actuación: 315 M€

� Conversió a l’ample mixt (ibèric i estàndar) dels 97 km de la línia 
convencional, entre Vila-seca i el Nus de Castellbisbal, per a permetre el tràfic 
de mercaderies en ample internacional.

� L’actuació preveu en el àmbit de Martorell la execució d’un nou traçat per  una 
via d’ample mixt i tràfic de mercaderies, entre el riu Llobregat i Castellbisbal 
que inclou també la recuperació de l’àntic túnel ferroviari.

Sant Vicenç
de Calders

TARRAGONA

Martorell

� Obres en curs dels treballs previs pel desviament de serveis.
� Projecte bàsic d’actuacions complementàries per a la implantació de l’ample estàndar en el subtram Castellbisbal – Martorell.

InteroperabilitatModernitzacio i millora
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M4. Rehabilitació línia Reus –
Roda de Barà

Capacitat

� Rehabilitació de la línia convencional d’una sola via per l’encaminament de 
mercaderies

Total actuació: 256 M€

� Atenent a la demanda esperada, la redacció del Projecte Constructiu hauria 
produir-se abans del 2020 i la posada en servei entre el 2020 i el 2030.

� Estudi informatiu en redacció.

Modernització i millora
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M5. Implantació 3r fil Vilamalla 
– Portbou

Interoperabilitat

� Implementació de l’ample mixt en una de les dues vias de la línia
convencional de Vilamalla a Portbou

Total actuació: 40 M€

� Atenent a la demanda esperada, la posada en servei hauria de  produir-se 
abans del 2020.

� Pendiente su impulso.

Modernització i millora
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M6. Implantació 3r fil
Zaragoza- Lleida-Tarragona

� Pendent

� Conversió a l‘ample mixt (ibèric i estàndar) dels dos corredors de via única 
que es dirigeixen cap a Zaragoza, és a dir, el corredor Picamoixons-Reus-
Zaragoza (per Caspe) i el corredor Sant Vicenc de Calders-Picamoixons-
Lleida-Zaragoza, de manera que es puguin encaminar mercaderies en ample 
estàndar europeu. L’actuació inclou també l’adaptació dels corredors de 
manera què disposen de llocs d’estacionament i apartat de vies de 750 m.

� Impulsar la redacció dels projectes constructius i a continuació executar les 
obres

InteroperabilitatModernització millora
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E1. Estació Baix Llobregat 

� 2010 Obres adjudicades per la Generalitat però no iniciades.

Total actuació: 80 M€

� Nou intercanviador amb serveis d’alta velocitat, regionals, rodalies, metro i 
autobús ubicat al nord del Prat de Llobregat.

� Obras adjudicadas no iniciadas

IntermodalitatNoves estacions
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E2. Estació Barcelona-Sants

Total actuació: 50 M€

� Ampliació del vestíbul ferroviari, per tal de duplicar la seva superfície fins 
35,000 m2, connectivitat amb les línies de metro L3-L5, execució d’un 
aparcament soterrani al costat muntanya i una nova estació d’autobusos.

� Projecte modificat de supressió dels edificis de sortida d’ emergència de la pl. Païssos Catalans i de reposició dels espais ocupats per les obres de la LAV a la 
cantonada Provença - Josep Tarradellas, ja redactat per Adif i pendent de consignació pressupostària.

� Projectes constructius d’ampliació de vestíbuls en redacció.

� En el moment actual, del conjunt d’actuacions d’ampliació i millora de 
l’estació prevista i objecte del Pla especial urbanístic Estació de Sants (2004) 
s’han executat l’adequació de la infraestructura ferroviària, i vies, andanes i 
millores de instal·lacions; la millora de la accessibilitat vestíbul-andanes i la 
evacuació, l’augment de superfície destinada a viatgers i destinada a la LAV, 
el reforç estructural de l’estació per poder permetre la futura edificabilitat i la 
execució d’ un aparcament soterrat per a 930 vehicles al costat mar.

� Pel que fa a la resta d’actuacions, en el moment actual no hi ha una 
programació concreta.

IntermodalitatNoves estacions
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E3. Estació La Sagrera

� Previsió de posada en servei, 2016.

Total actuació: 650 M€

� Nova estació intermodal amb serveis d’alta velocitat, regionals, rodalies, 
metro i autobús, ubicada al barrio de la Sagrera de Barcelona.

� Obra civil en curs
� Projectes d’arquitectura i instal·lacions en redacció, per  part d’Adif .
� Urbanització i modificació de l’estació actualment en redacció. 

IntermodalitatNoves estacions
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� Execució d’una nova estació sobre la línia d’alta velocitat Barcelona - frontera 
francesa, a l’alçada del PAET en servei en el terme de Vilobí d’Onyar.
� Principals actuacions: edifici d’estació, adequació dels les dues andanes 
laterals del PAET, adequació de l‘accessibilitat amb un pas inferior baix la LAV i 
accessos a les andanes adaptats a PMR, 500 places d’aparcament en superfície 
i connectivitat viaria de l’estació de la LAV amb la terminal de l’aeroport.

E4. Estació LAV Aeroport de 
Girona

� 09/02/2012, adjudicació, per part de la DGIMT, del contracte de redacció de 
l’estudi informatiu, projecte bàsic i projecte constructiu.

� Objectiu de finalització de la redacció de l’estudi informatiu i constructiu durant 
l’any 2015, per tal de licitar a continuació les obres.

Total actuació: 9 M€

� Estudi informatiu en redacció per part de la DGIMT.

IntermodalitatNoves estacions
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T1. Terminal de BASF

� La seva programació está vinculada a la posada en servei de l’ample
internacional cap a la frontera francesa.

� Nova terminal ferroviària intermodal en les instal·lacions que la companyia 
Basf té al Port de Tarragona d’ús propi i obert.

� L’objectiu d’aquesta terminal és connectar el polígon petroquímic de 
Tarragona de forma competitiva amb el centre i nord d’Europa.

� L’actuació també requereix dotar a la nova terminal d’un nou accé que 
substitueixi al pas a nivell existent.

� Avantprojecte redactat
� Pendent la redacció del projecte constructiu

Total actuació: 24 M€

IntermodalitatNoves terminals
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� Setembre de 2012, posada en servei de la primera fase

Total actuació: 

� Nova terminal ferroviària intermodal a l’ampliació sud del Port de Barcelona 
(terminal BEST)

� En servei la terminal de càrrega/descàrrega i en fase de redacció de projectes per part de l’APB la terminal d’expedició/recepció

T2. Terminal del moll Prat

IntermodalitatNoves terminals
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T3. Terminal del Llobregat

Total actuació: 235 M€

� Nova terminal ferroviària intermodal l’antiga llera del riu Llobregat, que 
suposarà la urbanització de 143 ha per a donar servei a l’ampliació del port.

� Maig de 2011, adjudicació del projecte bàsic
� Redacció de l’avantprojecte

� Projecte bàsic en redacció por parte de l’APB

IntermodalitatNoves terminals
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T4. Terminal del Vallès

Total actuació: 25 M€

� Remodelació de l’actual terminal ferroviària del Vallès (La Llagosta), per a 
convertir-la en un centre intermodal entre trens d’ample ibèric y estàndar i 
entre trens y camions, amb activitats logístiques complementaries.

� Execució del dos ramals d’accés des de la línia d’alta velocitat la terminal 
ferroviària intermodal de La Llagosta, en ample estàndar europeu.

� La remodelació de la terminal actual esta inclosa en el "Protocol de 
col·laboració entre el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya per el 
desenvolupament de les terminals logístiques intermodales incloses a la xarxa 
bàsica de mercaderies del Pla estratègic per l’impuls del transport ferroviari de 
mercaderies" signat el 7 de juny de 2011.
� No hi ha programació per la remodelació de la terminal actual.
� Actualment no hi ha cap programació per a l’execució de la segona fase dels 
ramals d’accés, però prèviament hauria d’impulsar la redacció del projecte 
constructiu.

� Pendent la redacció del projecte constructiu de la remodelació de la terminal actual
� Projecte bàsic dels ramals d’acces redactat

IntermodalitatNoves terminals
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T5. Terminal de l’Empordà

Total actuació: 3.6 M€ per a la fase 1 i 110 M€ per a la fase 2

� En una primera fase, es planteja executar una nova terminal ferroviària 
intermodal a ubicar al costat de l’estació de Vilamalla en la línia convencional 
Barcelona - Portbou.

� En fases posteriors esta previst el desenvolupament d’una nova terminal de 
servei en el futur sector logístic del Far d’Empordà

� Finalizació de l’Estudi informatiu actualment en curs

Expedició/recepció

Carrega/descàrrega

� En redacció estudi informatiu de la 1a fase.
� En redacció la modificació del planejament territorial (PDU)
� En redacció la proposta de Pla financer mitjançant una participació públic-privada, per part de Cimalsa.

IntermodalitatNoves terminales
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T6. Terminal del Penedès

Total actuació: 32 M€

� Nova terminal ferroviària de 750 metres de longitud al Penedès per a donar 
servei a la zona logística prevista segons planejament urbanístic de l’Arboç.

� En servei el 2020

� Pla Director Urbanístic aprovat definitivament el juliol de 2012.

IntermodalitatNoves terminals
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T7. Ramals industrials

� Dotar d’accesibilitat ferroviària i terminals amb vies de càrrega/descàrrega i 
expedició/recepció, o adequació de les instal·lacions ferroviàries existents a 
les necessitats dels centres privats de producció industrial, o àrees de 
producció de materies primes, ubicats estratègicament a tot el llarg del 
corredor mediterrani i que tinguin una necessitat actual o un mercat potencial, 
amb la finalitat de dotar de major eficiència i competitivitat al transport 
europeu transfronterer de mercaderies.

� L’objectiu és analitzar a curt termini i cas per cas les necessitats d’actuacions 
en infraestructura, així com la possible participació público-privada, per a cada 
una d’aquestes industries o centres de producció.

� Actualment hi ha empreses que disposen de vies d’apartat o terminal i que hi ha que adaptar, com per exemple la Seat que vol implementar l’ample estàndar
europeu, i unes altres a les que hauria que dotar d’accessibilitat i terminals o vies d’apartat.

IntermodalitatNoves terminals
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S1. Promoció de serveis 
intermodals de mercaderies

iFreightMed Intermodalitat

� Constitució el 2013 del Comitè català, integrat pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat i les empreses públiques vinculades FGC y CIMALSA, el Consell General 
de Cambres de Catalunya  els ports de Barcelona i Tarragona, amb l’objectiu de 
incrementar el número d’agents participants.
� Realització d’estudis de viabilitat i desenvolupament d’una prova pilot per a impulsar 
nous serveis de mercaderies pels principals sectors d’exportació de Catalunya (químic, 
automoció i agroalimentari), amb l’estreta col·laboració dels clústers d’empreses 
relacionades.
� Elaboració d’un conjunt de mesures d’acompanyament que recullin els principals 
aspectes infraestructurals, operatius y de mercat a millorar per a la potenciació dels 
serveis intermodals de mercaderies per ferrocarril.

� Promoció de serveis sostenibles de transport intermodal en 5 regions situades  
a tot el llarg del Corredor Mediterrani de la Red Transeuropea de Transports. 

� Cada regió participant ha implementat, amb la participació dels diferents agents 
implicats, un Comitè de Desenvolupament de servei intermodales de transport 
de mercaderies.

� En el marco de otros programas y proyectos donde participa la Generalitat de 
Catalunya, se complementará el trabajo hecho en el iFreightMed, por ejemplo, en 
la mesa estratégica para el transporte ferroviario de mercancías impulsado por 
Barcelona Centre Logístic (BCL) con la colaboración de la Cambra de Comerç de 
Barcelona. 

Total actuació: 2,0 M€ entre las 5 regiones implicadas, cofinanciados por fondos 
FEDER mediante el programa MED, en el periodo enero de 2013 – junio de 
2015
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V1. Nou accés viari al Port de 
Barcelona pel sud

� 10/01/2004: licitació per part del Ministeri de Foment de les obres del nou 
accés sud viari al Port de Barcelona per un import de 174,16 M€.

� El termini previst d’execució de les obres és de 40 mesos.

Total actuació:  200 M€ (174 M€ obra principal, 20 M€ expropiacions i 6 M€ per a 
la resta de contractes).

� Nou accés viari al Port de Barcelona, mitjançant la construcció d’un carril 
addicional a les dues calçades de la Ronda litoral, des de el encreuament  
amb la A2 i el nou enllaç de l’Hospitalet, i un 2n tram d’autovia de nova 
construcció amb 2 calçades de 2 carrils que discorren per la marge dreta del 
riu Llobregat i per l’antiga llera, en el seu tram final.

� L’actuació defineix diverses infraestructures, com és el cas del viaducte de 1,6 
Km, en l’àmbit paral·lel a la llera del riu.

Actuacions viaries

� Recentment adjudicades i pendents de publicació al BOE.

Capacitat
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V2. N-II / A-2 Àmbit de Girona

� N-II Sud de Girona. Tram de Caldes a l’aeroport i Fornells de la Selva, en 
servei des de l’any 2007.

� N-II voltans de Girona, AP-7 de Fornells a Vilademuls. Executada l’ampliació
de l’AP7 a 4 carrils, lliure de peatge en aquest tram, i els nou enllaços de 
Fornells i de Sant Gregori. Connexió provisional de Vilademuls oberta al tràfic 
el passat 1 de juliol.

� N-II Nord de Girona: de Vilademuls a la frontera francesa. Pendent 
d’execució, tram de 41.6 km (171 M€) el desdoblament de la carretera actual i 
variants a Bàscara i Pont de Molins.

Total actuació 475 M€ (segons MFOM)

� Ampliació, desdoblaments i variants per a augmentar la capacitat del corredor. Trams:

- N-II Sud de Girona: desdoblament de la N-II entre Tordera i Fornells de la Selva. 
- N-II Girona: ampliació de l‘AP-7 (tram lliure de peatge) a 4 carrils i nous enllaços de 

Fornells, St. Gregori i Vilademuls.
- N-II Nord de Girona: de Vilademuls a la frontera francesa.

� N-II al sud de Girona: Tram de Tordera a Maçanet, obres de millora d’enllaços licitades el gener de 2014, amb un pressupost de 7 M€. Tram de Maçanet de la Selva a 
Sils, obres licitades el gener de 2014 per un import de 31,4 MEUR. Tram de Sils a Caldes de Malavella, obres molt avançades, amb posada en servei prevista per 
aquest any.

� N-II als voltants de Girona, AP-7 de Fornells a Vilademuls: En obres la connexió al nord, mitjançant el nou enllaç de Vilademuls
� N-II al nord de Girona de Vilademuls a la Frontera. Pendent d’execució. Obres licitades dels nous enllaços de Pontós i Garrigàs amb un cost de 9,76 M€. 
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V3. Autovia A-7 Vandellòs-
Castelló

� Protocol de l’any 2005 preveia la licitació de obres de tots els trams el 2012
� Tramitació administrativa i ambiental de tots els projectes acabats

Total actuació:  M€

� Autovia A-7 entre la nuclear de Vandellòs i el límit amb la Comunitat 
Valenciana. Hi ha dos trams:

� Pendent la licitación de projectes constructius. Segons el Ministeri de Foment es preveía la licitació durant l’any 2014.

- La Jana (Comunitat valenciana) - El Perelló
- El Perelló - l' Hospitalet de I’Infant
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V4. Quart cinturó de Barcelona

� En servei els trams Abrera - Olesa de Montserrat i Viladecavalls – Terrassa, 
inaugurats el juny de 2010.

� Del tram de Terrassa - Granollers ha caducat l’expedient de Informació
pública de l’avaluació ambiental (resolució de 17 de desembre de 2012 de 
l’Administració General de l’Estat). Hi ha que iniciar de nou la tramitació, amb 
un nou estudi informatiu i el corresponent estudi d’impacte ambiental.

� Dins del tram Terrassa – Granollers, s’ha prioritizat el subtram Terrassa -
Sabadell (i la connexió de Castellar amb l’autopista C-58). El MFOM ha de 
tramitar un nou estudi informatiu.

Total actuació:  300 M€

� Autovia de nova construcció que en una primera fase ha de connectar l’A-2, a 
Abrera, amb Terrassa.

� La part central: Olesa (B. Llobregat) - Viladecavalls (V.  Occidental) esta amb les obres parades, amb anualitats previstes per a 2015. Finalització a partir de l’any 
2018.
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V5. Autovia A-27. 
Tram El Morell-Montblanc

� Obres tram Tarragona - El Morell: finalitzades l’any 2013.
� Obres tram El Morell - Valls: obres licitades l’any 2007, parades l’any 2013 i 

repreces des d’aquest any. Finalització prevista per el 2017.
� Obres Variant de Valls: obres licitades l’any 2007, parcialment executades 

(30%) i reiniciades aquest any. Finalització prevista per el 2016.
� Obres tram Variant de Valls - Montblanc (inclouen el túnel de Lilla): obres 

licitades l’any 2008 i parades des del 2010. Es preveu el seu reinici a partir de 
l’any 2016.

Total actuació: 293 M€

� Tram d’autovia amb 2 carrils per calçada que connecta Tarragona amb Montblanc, a prop de l‘AP-2
Zaragoza - Mediterraneo, definida com alternativa a la actual N-240 entre Tarragona i Montblanc. Consta de 
diversos trams: 

� Obres executades entre Tarragona i el Morell, en curs entre El Morell i Valls, i la Variant de Valls.

- Tarragona - El Morell (7,8 Km)
- El Morell - Variant de Valls (9,5 Km)

- Variant de Valls (5 Km)
- Variant de Valls - Montblanc (7,3 Km)
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V6. Millora de la gestió de corredors 
viaris per a ús de mercaderies

� En estudi bonificacions del peatge de l’AP-2 entre Montblanc i Lleida i 
restriccions a la circulació de la N-240 en el mateix tram. 

Total actuació: - M€

� Millora de la gestió del tràfic de mercaderies als corredors viaris Tarragona-Barcelona i Lleida-Tarragona
amb l’objectiu de distribuir de manera més eficient el tràfic de mercaderies, optimitzar la capacitat de la 
infraestructura existent i millorar la seguretat viaria

� En servei bonificacions als peatges de l’AP-7 entre Maçanet i la frontera francesa i restriccions per a la circulació de pesats a la carretera N-II en el mateix tram.
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