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CETMO 
 

El CETMO és un organisme creat el 1985, arran d’un acord entre països de la Mediterrània 
Occidental (Algèria, Espanya, França, Itàlia, Marroc, Portugal i Tunísia).  

 
Missió 

 
El CETMO té la missió de desenvolupar la cooperació regional a nivell institucional i tècnic per a 

millorar les condicions de transport en la Mediterrània. 
  

Objectius específics 
 

L’estudi de les infraestructures, dels fluxos, de les estadístiques i de la legislació del transport i la 
implementació de les iniciatives destinades a facilitar el transport. 

 
L’estudi i la difusió de les tendències logístiques i tecnològiques que incideixen en la posició 

estratègica i en la competitivitat del sector del transport en els països de la Mediterrània Occidental 
(Algèria, Espanya, França, Itàlia, Líbia, Malta, Marroc, Mauritània, Portugal i Tunísia). 
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• L’objectiu de la xarxa multimodal del GTMO 5+5 és oferir una base conceptual a la planificació i a 

la reflexió sobre el desenvolupament de les infraestructures dels països membres.  
 

• Les orientacions sobre la definició de la Xarxa Transeuropea de Transports (TEN-T) del 2013 van 
evidenciar la necessitat de redefinir la xarxa del GTMO 5+5 dels països del Magrib en els 
mateixos termes. 
 

• La xarxa multimodal d’infraestructures de transport del GTMO 5+5 es va aprovar durant la 
8ª Conferència de ministres del GTMO 5+5, que es va celebrar a Lisboa l’octubre de 2014. 

 
• La xarxa multimodal del GTMO 5+5 es revisa i s’actualitza periòdicament per disposar de les 

informacions més reals possibles. 
 

• Aquesta xarxa inclou: la xarxa de carreteres, la xarxa ferroviària de passatgers, la xarxa 
ferroviària de mercaderies, la xarxa portuària, la xarxa aeroportuària i la xarxa de plataformes 
logístiques multimodals.  

 
• La xarxa multimodal del GTMO 5+5 s’estructura en dos nivells per destacar l‘existència d’una part 

de la xarxa amb un interès estratègic més elevat:  
  - xarxa central 
  - xarxa global 

1.1. Identificació de la xarxa multimodal del GTMO 5+5  

1. La xarxa multimodal del GTMO 5+5, un treball de planificació  
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En les noves orientacions per la identificació de la TEN-T, els corredors de la xarxa central es 
defineixen de la manera següent:  
 
« les corridors du réseau central sont un instrument pour faciliter l’application coordonnée du réseau 
principal. Les corridors du réseau central se basent sur l’intégration modale, l’interopérabilité ainsi 
que le développement et gestion des infrastructures de façon coordonnées afin de créer un transport 
multimodal efficace en termes de ressources ». 

« els corredors de la xarxa central són un instrument per facilitar l’aplicació coordinada de la xarxa global. Els 
corredors de la xarxa central es basen en la integració modal, la interoperabilitat i el desenvolupament i gestió 
d’infraestructures de forma coordinada per crear un transport multimodal eficient en termes de recursos »  

 
L’aplicació d’aquests criteris al Magrib dóna lloc a un corredor que s'estén al llarg de la línia costera, 
de Mauritània fins a Líbia. Es tracta del corredor multimodal transmagribí. Representa l’espina dorsal 
del sistema de transport del Magrib i inclou: 

• L’autopista transmagribí 
• L’eix ferroviari transmagribí 
• Infraestructures nodals: 

 ports 
 aeroports 
 plataformes logístiques multimodals 

1.2. Identificació del corredor de transport multimodal transmagribí 
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El corredor multimodal transmaghribí és la 
connexió natural d’Europa amb el Magrib entre els 
països del GTMO 5+5, especialment a través del 
corredor mediterrani i dels serveis marítims. 
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Oujda – Frontera 
algerina  
22 km 
70 milions € 

Boussalem  – Frontera 
algerina  
80 km 
800 milions € 

1.3. Identificació dels projectes de la xarxa central 

El CETMO té com a objectiu la implementació d’una xarxa multimodal, eficient i interoperable, oferint 
serveis al conjunt del territori i a tots els fluxos. Les accions d’implementació de la xarxa estan 
enfocades en la xarxa central a través de : 

• La realització d’estudis sobre la xarxa  necessitat d’invertir prop de 96 mil milions d’euros per la 
seva finalització. 

• El suport a la implementació de projectes específics  projecte d’autopista transmagribí. 

Aquestes accions tenen com a objectiu promoure la importància de la priorització i la cooperació per 
la recerca de finançament de projectes d’infraestructures.  

Exemple de projecte recolzat 
pel CETMO : finalització de la 
part central de l’autopista 
transmagribí 

En servei 
Planificat o en fase  de construcció 
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El treball de planificació del GTMO 5+5 es completa amb el 
desenvolupament i l’actualització d’eines d’anàlisi: 
 

• Bases de dades: aspectes socioeconòmics (CETMO-ASE), 
infraestructures (CETMO-INFRA), projectes (CETMO-PROJETS) 
i fluxos (CETMO-FLUX). 

• Model de previsió de fluxos de transport. 
• Visor SIG Web : eina que permet la visualització i la consulta en 

línia d’una part de les informacions incloses a la base de dades 
CETMO-INFRA. 

2. Les eines d’anàlisi de la xarxa multimodal del GTMO 5+5  
2.1. Les eines d’anàlisi, font de coneixement 

Aquestes eines permeten al CETMO : 
• Identificar els punts forts i les necessitats de la regió en l’àmbit dels transports.  
• Exercir la funció de centre de coneixement i de difusió en la regió.  

 
La recollida i la producció de dades, amb la col·laboració dels països membres del GTMO 5+5 són les 
bases del coneixement del CETMO, possibilitant la realització d’estudis sobre la xarxa i el seu 
funcionament per promoure la reflexió sobre la regió i les seves prioritats.  
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L’estudi titulat «Els intercanvis comercials entre els països europeus i magribins del GTMO 5+5 i les 
seves relacions amb el tràfic marítim (2008 – 2015)» s’ubica en el marc dels treballs d’actualització de 
les dades sobre intercanvis comercials de la base de dades CETMO-FLUX. 

2.2. Exemple d’estudi : Els intercanvis comercials entre els països europeus  
i magribins del GTMO 5+5  

• El resultat més significatiu és el canvi de tendència des de 2008: la disminució dels intercanvis 
comercials i l’increment percentual dels fluxos Nord-Sud a causa de l’augment de les 
exportacions de productes manufacturats procedents d’Espanya i de Portugal, i de la disminució 
de les exportacions de productes energètics procedents d’Algèria i Líbia. 

• Els fluxos comercials dels països del GTMO 5+5 amb altres grans zones geogràfiques van 
registrar un ritme de creixement més sostingut. 
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El CETMO treballa, a més a més, en la definició de mesures complementàries a les infraestructures 
de transport de la xarxa multimodal del GTMO 5+5 que contribuiran a la definició de l’estratègia 
regional del CETMO. 

3. L’estratègia regional del CETMO  
3.1. L’estratègia regional del CETMO 

Aquesta estratègia es fonamentarà en tres pilars: 

•El coneixement  producció i anàlisi de dades. 
•La cooperació entre els actors  facilitadors de projectes. 
•La innovació  i l’especialització tècnica.  
 

Haurà de conduir cap a la definició d’aplicacions pràctiques 
que contribueixin al desenvolupament dels països i a 
l’establiment i reforç de les relacions amb els actors, públics 
i privats, que treballen en la regió.  
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La feina del CETMO en els propers anys s’organitzarà al voltant de set línies estratègiques: 
 
•La creació d’un observatori regional de la xarxa multimodal. 
•La facilitació del transport. 
•La promoció del ferrocarril en els intercanvis comercials. 
•El reforç dels fluxos marítims i dels seus nodes. 
•L’optimització de la sostenibilitat del transport per carretera. 
•Els centres logístics. 
•La promoció del transport sostenible. 

3.2. Les futures línies estratègiques del CETMO 
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4. Conclusions 
 
1. El finançament és un element clau per la finalització de la xarxa central del GTMO 5+5, per 

tant és necessari establir les prioritats per definir les necessitats regionals (connexions 
regionals, connexions amb les xarxes veïnes i multimodalitat). 
 

2. Donat que el corredor multimodal transmagribí uneix els cinc països del Magrib, el corredor 
es considera un element capaç de contribuir al reforç de la cooperació, la integració i les 
relacions entre els països del Magrib, però també un dels principals elements de connexió de la 
regió i les regions veïnes.  
 

3. Les eines d’anàlisi del CETMO contribueixen a la comprensió de la xarxa de transport de la 
regió i del seu funcionament, de manera que el CETMO actua com a facilitador de la 
cooperació en l’àmbit del transport. 
 

4. El coneixement és la base de la feina desenvolupada pel CETMO. L’actualització i l’increment 
del coneixement han de fer del CETMO un think tank sobre les xarxes de transport de la 
Mediterrània Occidental. 
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Gràcies per la vostra atenció 

Òscar Oliver 
 

 

Secretariat tècnic del GTMO 5+5 
CETMO 

 
cetmo@cetmo.org 
www.cetmo.org 

Twitter: @f_CETMO 
 

http://www.cetmo.org/
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