
 
 

CONFERÈNCIES AL CERCLE 
 
Sr. Miquel Valls 
Les infraestructures a Catalunya 

L’actual dotació d’infraestructures de Catalunya és insuficient, atès que no s’adequa a la realitat 
territorial i socioeconòmica. Partim d’una situació de dèficit d’inversió acumulat (al període 1991-2004, va 
ser d'uns 5.800 MEUR) i d’una manca de concertació entre les diferents administracions públiques. Això 
té conseqüències directes sobre els costos de producció i la competitivitat de l’economia, i pot acabar 
provocant la pèrdua d’oportunitats de captació d’intercanvis comercials i d’activitat econòmica. A més a 
més, l'actual debat sobre les infraestructures es troba immers en una discussió política molt lligada als 
cicles electorals.                                                                                                          

 
Per tal de posar fi a aquesta situació, cal actuar amb rapidesa: d’una banda, amb l’execució dels 

projectes més urgents, com són l’Autovia orbital B-40, el Túnel d’Horta i els accessos terrestres al Delta 
del Llobregat, especialment, al port de Barcelona; i, de l’altra, amb la planificació de projectes a mig i llarg 
termini, que faci possible anticipar-nos a l’aparició de les necessitats de l’economia i de la societat 
catalanes i contribuir a la definició d’un model de país més competitiu, eficient i sostenible.                          

 
Per a aconseguir-ho, és indispensable que l’Estat elevi l’esforç inversor anual en infraestructures 

productives a Catalunya fins al 18,5 % de l’aportació del PIB català al total espanyol. I cal també corregir 
el dèficit d’inversió acumulat, complementant aquesta inversió, en els propers sis anys, amb 1.000 MEUR 
més anuals.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
Paral·lelament, la Generalitat hauria de mantenir la tendència d’inversió en infraestructures que 

ha iniciat en els seus pressupostos per a l’any 2005. Però amb això no n’hi ha prou, també cal que totes 
les administracions implicades en la planificació i execució de les infraestructures de Catalunya treballin 
decididament per a arribar als consensos necessaris en els projectes estratègics per al nostre país.                                                                                                                                   

 
Ara bé, tampoc n’hi ha prou amb una millor disponibilitat inversora i de consens per part de les 

administracions. Cal tenir també en compte que és de vital importància que s’actuï amb anticipació i 
coordinació en la planificació de les infraestructures, atès que aquesta va lligada a processos llargs i 
complexos.                                                                                                                                                        

 
Per aquest motiu, les administracions han de generar una cartera de projectes que compleixi una 

sèrie de condicions: una suficient anticipació que respongui a una visió global, estratègica i a llarg termini 
del nostre país; incorporada a una planificació territorial i sectorial completa; juntament amb una 
coordinació garantida dels processos d’estudi i d’execució d’aquells projectes relacionats entre ells.                                                                                                                                               

 
Quan parlem d’anticipació, volem dir anticipar-se al present i al futur. S’ha de tenir en compte que 

el procés de planificació passa tota una sèrie d’etapes que, en el seu conjunt, impliquen, pel cap baix, 
tretze anys d’espera fins a la posada en servei de la nova infraestructura. Així doncs, en aquests 
moments, hauríem d’estar planificant les infraestructures que necessitarem d’aquí a quinze anys com a 
mínim i, essent més realistes, d’aquí a vint o vint-i-cinc anys. És a dir, hauríem d’estar dissenyant les 
estratègies de desenvolupament del nostre país amb un horitzó de 25 anys i la realitat és que encara 
discutim les infraestructures que ja haurien d’estar en servei actualment. Això vol dir que no podrem 
disposar de les infraestructures que ja necessitem ara fins d’aquí a 15 anys, com a mínim.                                                                

 
El cas de l’autovia orbital B-40 permet tenir una idea de l’abast global del problema. Com que, a 

hores d’ara, encara no es disposa d’un projecte constructiu, no es pot programar la seva construcció per a 
l’any vinent. Entre d’altres coses, a causa que no es pot iniciar el procés de previsió de la despesa i de 
licitació de l’obra. Per tant, és molt convenient avançar-nos en la definició del projecte constructiu, perquè 
és el que dóna la possibilitat de programar la inversió i contractar l’obra. Si no es fa així, ens podríem 
trobar amb la incongruència d’estar en condicions d’aprovar un increment de la despesa i no poder 
programar noves infraestructures perquè no existeixen els projectes constructius necessaris.                                                                                

 
La segona condició necessària és la planificació d’aquests projectes. Com que ha de respondre a 

una visió global, estratègica i a llarg termini, la planificació a la qual aquests projectes han d’estar 
incorporats ha de ser la territorial i sectorial vigent. Actualment, a Catalunya, existeix un buit considerable 
de planificació tant territorial com sectorial. El Pla Territorial General, aprovat l’any 1995, però elaborat a 
finals dels anys vuitanta, és l’únic referent en matèria de planificació territorial. Dels set plans territorials 
parcials que havien de concretar i desenvolupar les directrius del Pla Territorial General, només se n’ha 
elaborat i aprovat un, el de les Terres de l’Ebre. Pel que fa a la planificació sectorial, en aquests moments, 
s’està redactant el nou pla de carreteres, el pla d’infraestructures ferroviàries i el pla del sector logístic. El 
pla d’aeroports va ser aprovat al final de la passada legislatura, però el nou govern l’està reconsiderant. 
Finalment, pel que fa al transport públic, el Pla de Transports de Viatgers acabarà el seu termini de 
vigència el 2005 i el Pla Director d’Infraestructures de l’ATM, que no és d’obligat compliment per part de 
l’Administració Central, està experimentant canvis notables anys després d’haver-se aprovat. Aquesta 
manca de plans territorials i d’infraestructures a Catalunya debilita encara més la possibilitat de disposar 
d’una cartera de projectes estratègics preparats per rebre el finançament corresponent.                                                                    
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La necessària coordinació dels projectes que tenen relació entre si és una qüestió que tampoc no 
està resolta a Catalunya. D’exemples d’aquesta deficitària coordinació de projectes, se’n poden trobar 
molts, però una bona mostra n’és l’aeroport de Barcelona, que acaba d’inaugurar una nova pista, però no 
podrà utilitzar-la intensivament fins que no entrin en servei la nova torre de control (any 2005) i la nova 
terminal (any 2007). Convé destacar també que, a més a més, en la majoria de casos, la responsabilitat 
d’aquestes infraestructures és d’una mateixa administració pública.                                                                                                                                                                                                                        

La xarxa de transports i logística a Catalunya: avaluació de la situació actual i propostes de la 
Cambra de Comerç de Barcelona.                                                                                                                                                
 

Els projectes que es planifiquin per a Catalunya, a més de complir els requisits que s’acaben 
d’explicar, s’hauran d’ajustar a unes directrius que es deriven de les necessitats actuals i futures de les 
xarxes de transport actuals. Per això, hem de referir-nos a les diferents xarxes de transport: xarxa viària, 
xarxa ferroviària, xarxa logística i transport de mercaderies, transport públic, i port i aeroport.                                                       

 
Xarxa viària                                                                                                                                                                                                                                   
Durant el període 1985-2002, el nivell de motorització a Catalunya s’ha doblat, fins a arribar, l’any 

2002, als 659 vehicles per 1000 habitants, dels quals 468 són turismes. Al llarg d’aquests anys, i en 
paral·lel a l’increment de la motorització, el trànsit a les carreteres catalanes s’ha més que doblat. Durant 
el mateix període, la longitud de la xarxa viària s’ha incrementat només en un 8,4%, uns 938 quilòmetres. 
Aquest desfasament entre l’increment del trànsit i la implantació de noves carreteres provoca que, en 
l’actualitat, el 7,2% de la xarxa bàsica catalana estigui congestionada durant l’hora punta del matí. Un 
percentatge que arriba al 23,4% en el cas de la Regió Metropolitana de Barcelona. A aquesta situació, s’hi 
afegeix el fet que moltes de les actuacions incloses en el Pla de Carreteres de Catalunya 1985-2001 de la 
Generalitat encara no han estat realitzades. Actualment, es troba en preparació un nou Pla de Carreteres 
2003-2026 que torna a incloure les mateixes propostes de l’any 1985 i del 1995, sense afegir-hi noves 
actuacions de rellevància.                                                                                                                                                                                                            

 
Davant d’aquesta situació, la Cambra de Comerç de Barcelona proposa una sèrie de mesures 

necessàries. Primerament, establir una xarxa viària completa i jerarquitzada que redueixi la fricció entre 
els diferents trànsits com poden ser els de passatgers i els de mercaderies i els de llarg i curt recorregut. 
Segonament, constituir una veritable xarxa d’alta capacitat, que arribi als principals nodes econòmics del 
territori i els comuniqui amb la resta de la península i d’Europa. Tercerament, definir una nova tipologia 
viària específica de l’àmbit metropolità amb gran capacitat, velocitat moderada i ben integrada en el seu 
entorn. En acabat, portar a terme una millora generalitzada de les xarxes de carreteres comarcals i locals.                                                                                 

 
Xarxa ferroviària                                                                                                                                                                                                                                                                                        
El primer que cal destacar és que la línia d’alta velocitat i ample internacional Madrid-Saragossa-

Lleida es troba en funcionament, però sense assolir els estàndards de servei per als quals ha estat 
dissenyada. I l’arribada a Barcelona, amb totes les infraestructures i serveis planificats, no es preveu fins 
a l’any 2008. A això, s’hi ha d’afegir el fet que la connexió amb França pot endarrerir-se encara més, fins a 
l’any 2009 o 2010. Pel que fa a les línies ferroviàries convencionals, en especial el servei regional de 
RENFE, constitueixen actualment una oferta insuficient a Catalunya, tant pel transport de passatgers com 
pel de mercaderies. I en el cas d’algunes línies, com és la de Barcelona-Vic-Puigcerdà, és especialment 
crítica.                                                                         

 
El corredor ferroviari d’alta velocitat Madrid-Saragossa-Barcelona-Frontera francesa i la seva 

connexió amb el corredor Mediterrani constitueixen les principals inversions ferroviàries previstes a 
Catalunya pel Pla 2000-2007. I pel que fa a la xarxa ferroviària convencional, actualment, existeixen tres 
plans d’infraestructures diferents que l’afecten i amb diferents processos d’execució.                                                                            

 
Des de la Cambra de Comerç, proposem una sèrie d’actuacions sobre la xarxa ferroviària. 

D’entrada, establir dos corredors amb dues vies d’ample internacional per a passatgers, el de l’Ebre i el 
del Mediterrani, que afavoreixin l’alta velocitat i possibilitin uns serveis regionals d’altes prestacions. En 
segon lloc, assegurar la sortida de les mercaderies dels grans ports i nodes econòmics cap a la resta de 
la península i d’Europa mitjançant línies ferroviàries exclusives amb ample internacional i doble via. En 
tercer lloc, dur a terme les actuacions previstes sobre la xarxa de rodalies i remodelar els serveis per 
adaptar-los a la demanda. I en darrer terme, homogeneïtzar les característiques tècniques de les 
infraestructures ferroviàries en funció dels serveis que ofereixen.                                        

 
Logística i transport de mercaderies                                                                                                                                                                                        
El trànsit de mercaderies a Catalunya és de prop de 320 milions de tones anuals i la majoria, el 

52 %, és intern, mentre que un 44% té origen o destinació fora de Catalunya. Els principals centres 
logístics de què disposa la Regió Metropolitana de Barcelona són: la ZAL del port de Barcelona (66 
hectàrees); la CIM Vallès (44 hectàrees), que va entrar en servei l’any 1997 i fa temps que va exhaurir la 
seva capacitat; la CIM Lleida (42 hectàrees), que va entrar en funcionament l’any 2003; i el Parc Logístic 
de la Zona Franca (40 hectàrees).                                                                                                                                                                                                                     
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El Govern de la Generalitat aposta per un nou model logístic català que potenciï un nou eix situat 
a l’àrea de la Catalunya Central i a les Terres de Ponent. Així, CIMALSA, empresa pública de la 
Generalitat, promou, en l’actualitat, un nou centre logístic, CIM Lleida, amb una superfície de 42 hectàrees. 
A més a més, té en procés de construcció les CIM del Camp (88 hectàrees a l’entorn de Tarragona-Reus-
Valls), de l’Empordà (188 hectàrees), i de la Selva (25 hectàrees); i, en estudi, unes altres tres: CIM 
Llobregat (134 hectàrees), la de l’Ebre (15 hectàrees) i CIM Penedès. Al mateix temps, la ZAL del port de 
Barcelona es troba en fase d’ampliació per arribar a les 260 hectàrees. Juntament amb aquests projectes, 
la Generalitat està a punt d’aprovar el Pla del Sistema Logístic de Catalunya que estableix les directrius 
generals de desenvolupament de l’activitat logística. I això tenint en compte que les necessitats previstes 
de nou sòl logístic s’avaluen en 815 hectàrees.                                                                                                               

 
Per a la Cambra de Barcelona, és primordial impulsar la logística i el transport de mercaderies 

com un dels motors econòmics catalans. I això s’ha de fer impulsant les actuacions des dels poders 
públics i amb la participació del sector privat. Cal construir una xarxa bàsica d’infraestructures de transport 
de mercaderies amb prou capacitat, qualitat i suficientment interconnectada.                                            

 
L’eix preferencial per a la ubicació dels nous centres logístics és el del corredor mediterrani. Un 

cop cobertes les necessitats d’aquest corredor, a llarg termini, es podrien començar a situar els nous 
centres al llarg del corredor transversal (Manresa, Vic, Igualada, Cervera).                                                                                                                 

 
Transport públic                                                                                                                                                                                                                                                                                
Els canvis que ha sofert la mobilitat a la Regió Metropolitana de Barcelona en els últims anys, 

amb un destacat creixement de la mobilitat intermunicipal, han afectat de manera diferent els serveis de 
transport públic existents.                                                                                                                                                                                                                                              

 
Els viatges en metro, malgrat les importants inversions efectuades, han crescut només un 15% 

en els últims deu anys, fins a arribar als 332 milions anuals l’any 2003. Per contra, el ferrocarril de rodalies, 
FGC i RENFE, sense ampliacions d’infraestructura rellevants, ha tingut creixements del 50% i 60% en el 
mateix període (els ferrocarrils de rodalies van arribar l’any 2003 als 73 milions de viatges anuals i RENFE 
arribava als 112 milions de viatges anuals). Pel que fa als autobusos, el nombre de viatges anuals a la 
ciutat de Barcelona s’ha mantingut pràcticament constant en els últims deu anys. L’any 2003 van arribar 
als 204 milions de viatgers. Els autobusos suburbans i interurbans (concessions de la Generalitat) són els 
que han experimentat un increment de viatges més importants, entre un 30% i un 40%. L’any 2003 van 
arribar als 57 milions de viatges anuals en el cas del suburbans i als 25 milions de viatges anuals en el 
cas dels autobusos interurbans. Amb aquestes dades, és clar que cal una dotació d’infraestructures de 
transport públic superior. I no només per captar noves demandes, sinó també per alleugerir la situació de 
congestió i, per tant, de baix nivell de qualitat, que pateix el servei de transport públic a la regió 
metropolitana.                                                                                                                                                                                           

 
L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) aprovà l’any 2002 el seu Pla Director 

d’Infraestructures del Transport Públic Col·lectiu 2001-2010. El desenvolupament d’aquest Pla, que 
resulta fonamental per a resoldre els problemes de la mobilitat metropolitana, ha patit diversos desacords 
entre les administracions competents que han endarrerit la programació i l’assignació d’un finançament 
específic. Malgrat tot, les actuacions més importants del Pla es troben ja en marxa, ja sigui en fase 
d’execució o bé de projecte. D’entre les obres d’infraestructura que s’estan realitzant actualment, 
destaquen el perllongament de diverses línies de metro i de ferrocarrils de la Generalitat, la construcció de 
la nova Línia 9 i el tramvia i la construcció dels intercanviadors de Sagrera-Meridiana, Martorell Central i 
Quatre Camins (aquest últim ja en servei).                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Des de la nostra corporació, considerem imprescindible una sèrie de mesures. Primer, completar 

i interconnectar la xarxa d’infraestructures de transport públic per ferrocarril. En segon lloc, donar molt 
més pes al transport públic per carretera assegurant un servei de més qualitat, la qual cosa requereix 
importants millores en el viari. En tercer lloc, coordinar els serveis ferroviaris i d’autobús, de manera que 
part de la xarxa de transport col·lectiu per carretera ofereixi una aportació complementària de viatgers al 
ferrocarril. Per aconseguir-ho, s’hauran de redissenyar horaris, freqüències i capacitats de les línies 
d’autobús. En quart lloc, assegurar el finançament de l’explotació de tota la xarxa de transport públic, fent 
atenció als contractes programa dels diferents serveis.      

 
Port i aeroport                                                                                                                                    
Després d’una dècada d’estancament, el port de Barcelona gairebé ha doblat el seu trànsit entre 

el període que va de 1992 a 2002, fins a arribar als 32,6 milions de tones anuals l’any 2002, i a 35,5 l’any 
2003. Per tant, ja hem acomplert el que el Pla Director preveia per d'aquí a cinc anys. El trànsit de 
mercaderia general, el més valuós, es va multiplicar per 2,5 durant el període que va de 1992 a 2002. El 
Pla Estratègic del port de Barcelona preveu assolir els 70 milions de tones anuals l’any 2015. A més a 
més, l’ampliació que s’està duent a terme al port de Barcelona pot representar un creixement de 150 
milions de tones anuals.                       
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Pel que fa a l’aeroport, els darrers deu anys, el trànsit de viatgers s’ha multiplicat per 2,3, fins a 
arribar als 22,5 milions anuals l’any 2003. Per contra, el trànsit de mercaderies s'ha estancat, amb un 
volum inferior a les 100.000 tones anuals, molt lluny del que seria normal tenint en compte la posició de 
l’aeroport de Barcelona i el seu entorn econòmic.                                                                        

 
Les obres programades als Plans Directors del port i l’aeroport s'executen a bon ritme. 

L’ampliació del port, que finalitzarà l’any 2008, duplicarà la seva superfície marítima, multiplicarà per 2,3 la 
seva superfície terrestre i incrementarà un 50% la línia de moll. Es preveu que el trànsit de contenidors, el 
de més alt valor afegit, creixi en paral·lel a l’increment de capacitat.                                                     
Per la seva banda, l’ampliació de l’aeroport de Barcelona duplicarà la seva capacitat actual, amb la qual 
cosa podrà rebre 40 milions de passatgers anuals. Com ja hem dit, el passat mes de setembre, va entrar 
en servei la tercera pista i s’espera que, després de l’estiu de 2005, entrin en servei la nova torre de 
control i l’ampliació de la pista principal. La nova terminal entre pistes s'inaugurarà l’any 2007.                                                                   

 
En el cas d’aquestes dues infrastructures, el port i l’aeroport, la Cambra creu que caldria 

coordinar els diferents projectes i obres, de manera que els potencials de creixement d’aquests dos nodes 
no quedi limitat per una manca d’infraestructures complementàries. També caldria accelerar els projectes i 
l'execució dels accessos viaris i ferroviaris al port i a l’aeroport de Barcelona, tenint en compte l’ampliació 
d’aquestes infraestructures i l’increment dels trànsits previst. Alhora, caldria definir una nova política 
comercial i de promoció que converteixi aquestes infraestructures en peces clau de la internacionalització 
de l’economia catalana, afavorint així la participació de la iniciativa privada en la prestació dels serveis 
aeroportuaris.                                                            

 
Aquesta és una radiografia de la situació actual i, sobretot, de les perspectives de futur de la 

xarxa d’infraestructures que necessita Catalunya perquè continuï sent el primer motor econòmic 
d’Espanya. Des de la Cambra de Comerç de Barcelona, treballem perquè això sigui aviat una realitat, ja 
que estem convençuts que aquest és el camí per a poder avançar en l’economia de la globalització.                                                                                                                
 
Debat 
 

Sr. Rodríguez Marín: —Amb quins mecanismes, increment de la pressió fiscal i econòmica, 
mecanismes jurídics o legislatius, es pot compensar el descens d’inversió que, a partir de l’any 2007, es 
produirà per la disminució de fons europeus?                                                                                             

 
Sr. Miquel Valls: —No sóc partidari d’augmentar la pressió fiscal, perquè, d’impostos, ja en paguem 
prou. Una altra qüestió és que, si volem tenir un país com el nostre, amb unes infraestructures que ens 
permetin mantenir el nivell de desenvolupament econòmic, els governs necessitaran la participació del 
sector privat. El govern ha de garantir l’obtenció d’uns beneficis legítims per part de les 
concessionàries, tenint present que no només s’han d’invertir en infraestructures, sinó que també 
s’han de mantenir.                                               

 
Sr. Lorenzo Serrano: —El debat sobre les infraestructures està molt focalitzat en la rasant de 

mobilitat per carretera i segueix un model obsolet. Cal pensar en termes estratègics, de planificació i 
ordenació territorial, i a donar més rellevància a la gestió d’infraestructures per aprofitar tot el seu 
potencial.                              

 
Sr. Miquel Valls: —És cert que el nou model econòmic requereix posar molt d’èmfasi en la 

intermodalitat i en la gestió. Tot i així, avui dia és inimaginable un model de transport sense la participació 
dels automòbils. Per tant, el model de mobilitat ha de buscar la integració entre transport públic i privat 
amb un horitzó, com a mínim, de 20 a 30 anys.                                                                                                                        

 
Sr. Víctor Ros: —Considero que cal la coordinació entre les administracions, però no només a 

nivell estatal, sinó també a nivell europeu. Per exemple, no serveix de res invertir en una millora de les 
connexions ferroviàries de mercaderies entre Catalunya i França si França no dóna continuïtat a l’actuació 
sobre el seu territori.                                                                                                                         

 
Sr. Miquel Valls: —Efectivament, és indispensable la coordinació entre els governs espanyol i francès. 
I, en canvi, el desinterès francès a potenciar certes vies de comunicació és evident. Però al marge de 
la connexió ferroviària de mercaderies, la resta de connexions entre Espanya i França són acceptables 
i sembla que s’obren perspectives interessants en la privatització de l’explotació ferroviària.                                                                                                                                                       

 
Sr. Molina: —Aprofundint en el tema de la connexió ferroviària de mercaderies entre Catalunya i 

França, vull esmentar la necessitat que els factors econòmics catalans, de mà de les instàncies pertinents 
de l’Estat, tornin a posar en marxa les gestions necessàries per a atreure l’interès de les seves 
contraparts franceses. Pel que fa al govern espanyol, si expliquem que la relació amb Europa és bona per 
a tothom, segur que rebríem una resposta positiva.                                                                                   
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Sr. Miquel Valls: —En el marc de l'Euroregió Mediterrània, ja s’estan duent a terme converses 
amb diverses regions franceses per establir una agenda comuna d’interessos. Quant al Ministeri de 
Foment, el que hauríem d’aconseguir és que els seus alts responsables visitessin més Catalunya.                                               
 


