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Font: Salvador Enguix 25/10/2009 

Cost de transport de 1.000 tones 
(euros per kilòmetre) 

Les infraestructures ferroviàries són claus per a la 
competitivitat d’un país 

El transport ferroviari és més 
barat que l’aeri o marítim 



4 

Malgrat això, el volum de trànsit ferroviari de mercaderies 
entre la Península Ibèrica i Europa és molt petit... 

Evolució del trànsit terrestre de mercaderies entre 
la península Ibèrica i la resta d’Europa 

(en milions de tones) 

Ferrocarril 
Carretera 
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... i s’espera que sigui encara molt inferior al d’altres països 
europeus a mig termini 

Volum de transport ferroviari de mercaderies previst per 
a l’any 2020 

(Tones-km nets) 
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El corredor mediterrani és un eix ferroviari transeuropeu que 
ofereix una forma de transport ràpida, econòmica i  neta 

El CM té implicacions directes sobre els 
passatgers i mercaderies que es desplacen per : 
}  Catalunya 
}  Comunitat Valenciana 
}  Regió de Múrcia 
}  Andalusia 
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El Corredor del Mediterrani té una importància cabdal pel 
futur de Catalunya... 

}  És una via d’obertura comercial de Catalunya cap al mercat europeu 

}  Impulsarà les exportacions catalanes cap a Europa i cap a l’Àfrica 

}  Dotarà de major competitivitat les empreses catalanes 

}  Reactivarà els ports de Barcelona i Tarragona 

}  Generarà riquesa i llocs de treball pels catalans 

Catalunya, porta d’Europa 
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... permetrà modernitzar l’antiquada xarxa ferroviària de 
Catalunya i trencar el model radial... 

}  Xarxa de ferrocarrils antiquada 
}  Sobresaturació provocada pel transport 

de passatgers 
}  Marginació del transport de mercaderies 
}  Necessitat d’inversions 
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… i generarà un impacte econòmic extraordinari sobre 
Catalunya 

}  “El impacto de las inversiones en el Corredor sobre Cataluña es igualmente 
importante aunque porcentualmente menor, debido a las diferencias en el 
tamaño de las economías regionales.  

}  La previsión es que sus efectos alcancen: 
§  el 1,94% del PIB regional,  
§  el 1,0% de su valor añadido,  
§  el 0,7% de su población activa  
§  y el 3,7% de su desempleo actual.”  

Font: Estudio del impacto económico de las inversiones del corredor ferroviario mediterráneo 
en la Comunidad Valenciana, sept 2011. AVE (Asociación Valenciana de Empresarios).  
GRECO. Grupo de Investigación en Estrategia, Competitividad y Gestión del Conocimiento y la 
Innovación, Universitat de València y Universitat Jaume I.  
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El corredor del mediterrani ha estat aprovat per la UE en lloc 
del transpirinenc impulsat pel Govern d’Espanya 
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El corredor mediterrani és molt més rendible 
econòmicament 

Avantatges del corredor mediterrani 

Les zones travessades pel corredor mediterrani són 
les més dinàmiques econòmicament 1 

El cost de transport és més barat  2 

La inversió és molt menor 3 

És el camí més curt fins al centre d’Europa per 
qualsevol punt del propi traçat 4 

És la via natural d’entrada per les mercaderies 
provinents d’Àsia 5 
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El corredor mediterrani travessa bona part de les zones més 
poblades de la Península Ibèrica… 
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… així com les de major activitat turística 
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La imatge d’intensitat lumínica mostra que les zones de 
major població peninsular es troben a la riba mediterrània  
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Pes de les zones travessades pel corredor mediterrani 
respecte el total de l’Estat espanyol 

Les zones travessades pel corredor mediterrani són les que 
tenen major dinamisme econòmic i exportador 
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Font: Font: Salvador Enguix 25/10/2009 

Cost de transport de 1.000 tones 

A més, el cost de transport amb el corredor mediterrani és 
molt inferior al cost a través de l’eix transpirenaic 

70.000 € 

94.000 € 

Algecires – València – 
Barcelona – Lyon  

Algecires – Madrid – Lyon 

Corredor 
Mediterrani 

Corredor 
Transpirenaic 
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El transport a través del corredor mediterrani és també més 
barat que a través del corredor atlàntic 

Estimacions fetes a base d’un cost de 0,042 € per Tm/Km per un 
tren de 1.000 tones útils –Etude Global de Gran Axe FERRMED et 
de sa zone d’influence. 16 juny 2009 
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El Govern espanyol segueix impulsant un model radial 
d’infraestructures 

Font: Ferrmed 

Despesa del Ministeri de Foment en infraestructures 
radials i no radials 

A més, les infraestructures no 
radials es preveuen en un 

calendari imprecís 
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El Ministeri de Foment mai ha apostat d’una manera clara pel 
corredor i mai ha negat la construcció d’altres alternatives 
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El projecte del Ministeri de Foment sobre el corredor del 
mediterrani té importants mancances 

}  No s’incorporen alguns traçats econòmicament rellevants perquè no s’han 
analitzat els trànsits potencials 

}  No hi ha terminis d’execució concrets 

}  No es preveuen algunes obres importants 

}  No s’analitzen els trànsits potencials de mercaderies 

Font: Ferrmed 
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Mancances del projecte del Govern espanyol quant a 
inversions a curt termini 

}  Línia convencional existent Portbou-Barcelona 
§  El projecte del Ministeri no contempla la implantació de l’ample de 

via europeu.  
§  Això, suposa el col·lapse de l’actual sistema mixte de la Jonquera 

pel 2018.  
§  A més, l’actual via presenta pendents molt pronunciades. 
§  No es contemplen terminals i connexions directes estratègiques 

com la del Far-Vilamalla. 

}  Nova línia d’alta velocitat Figueres – Barcelona 
§  No s’hi inclou la connexió amb l’aeroport de Girona.  
§  Caldria la connexió per alta velocitat de tots els aeroports 

importants del corredor mediterrani. 

}  Nova línia de mercaderies Girona - Tarragona 
§  No es preveuen les circumval·lacions de Girona i Montmeló.  
§  Cal que les matèries perilloses puguin circular sense problemes i 

evitar pendents pronunciades. 

}  Accés als ports de Barcelona i Tarragona 
§  Al Port de Barcelona no s’especifica el termini de la nova connexió 

ni la terminal. 
§  Al port de Tarragona no es preveu l’arribada de l’ample europeu. 

Font: Ferrmed 
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Mancances del projecte del Govern espanyol quant a 
inversions a curt termini 

}  Línia convencional existent Barcelona – Tarragona – Castelló 
– València  

§  No es coneixen els terminis d’implantació del tercer carril entre 
Barcelona i València. 

§  Aquesta via d’ample europeu es considera imprescindible pel 
2013.  

§  El tram actual Tarragona – Vandellòs presenta pendents del 2%, 
sent el límit recomanat del 1,2%. Aquesta via està saturada des 
del 2010 amb 4,8 milions de tones a l’any. 

}  Línia convencional Tarragona – Castelló – València – Xàtiva 
– Font la Figuera – Alacant 

§  No s’especifica la implantació d’un tercer carril amb ample de via 
doble en tot el traçat. 

§  Això impedeix que els ports afectats puguin connectar-se amb 
Europa per via fèrria. 

}  Nova línia de mercaderies Castelló – València – Xàtiva 
§  No es contempla la construcció del ramal Fonts Sant lluís – 

Almussafes – Benifaió; fet que suposa acceptar la situació de 
saturació actual.  

§  No s’ha previst la circumval·lació oest de València. Pel nord de la 
ciutat la mateixa via es col·lapsarà abans del 2015. 

 
Font: Ferrmed 
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Mancances del projecte del Govern espanyol quant a 
inversions a curt termini 

}  Accés als ports de València, Castelló, Sagunt i Alacant 
§  No es preveu l’arribada de l’ample de via internacional al port de 

València.  
§  No es fixen dates concretes pels accessos als ports de Castelló i 

Sagunt ni per la modernització del d’Alacant; ports que estan en 
fase d’expansió. 

}  Línia d’alta velocitat Alacant – Múrcia – Llorca 
§  No es divideix el trànsit de passatgers d’alta velocitat dels combois 

de mercaderies, regionals o rodalies.  
§  Per aprofitar la velocitat potencial, caldria dividir els tipus de trànsit. 

}  Línia convencional Montforte – Alacant – Múrcia – Cartagena  
§  Aquest tram queda inutilitzat per la unificació de l’alta velocitat i la 

resta de transport ferroviari. Seria més idoni mantenir aquest traçat i 
allargar-lo per tal de disposar d’una via de transport d’alta velocitat i 
una altra per regionals, mercaderies... 

§  No es pot acceptar el tall de l’eix mediterrani entre Alacant i Múrcia 
per afegir-hi un traçat amb 130km addicionals i els costos que això 
comporta. 

}  Línia convencional Múrcia Cartagena 
§  No es contempla cap data concreta per l’ample doble ni la utilització 

d’un tercer carril, aspectes que es consideren importants. 

 
Font: Ferrmed 
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Mancances del projecte del Govern espanyol quant a 
inversions a curt termini 

}  Accés al port de Cartagena 
§  No existeix cap data concreta pel nou accés al port de Cartagena. 

}  Accés al nou port de Gorguel  
§  No està previst que es faci cap accés tot i les previsions d’elevada 

activitat per aquest port. 

}  Línia convencional Múrcia – Llorca – Aguilas 
§  Aquest tram queda inutilitzat per la unificació de l’alta velocitat i la 

resta de transport ferroviari.  
§  Seria més idoni mantenir aquest traçat i allargar-lo per tal de 

disposar d’una via de transport d’alta velocitat i una altra per 
regionals, mercaderies... 

}  Xarxa arterial ferroviària de la ciutat de Múrcia 
§  Es preveu la construcció de dues vies d’ampla internacional i una 

d'ibèrica; però les previsions apunten a que serà necessari una 
altra d’ample doble. 

§  Caldria una circumval·lació a la ciutat de Múrcia pels trens de 
mercaderies. 

 

Font: Ferrmed 
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Mancances del projecte del Govern espanyol quant a 
inversions a curt termini 

}  Línia d’alta velocitat mixta Múrcia – Almeria Accés al port de 
Cartagena 

§  Es preveuen pendents del 2% quan el més recomanable és no 
superar el 1,2% (1,5% en trams molt curts). 

}  Accés al port d’Almeria 
§  No es preveu l’accés soterrat al port d’Almeria, quan la connexió 

amb els ports es considera fonamental. 
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Mancances del projecte del Govern espanyol quant a 
inversions a mig termini a la zona de Catalunya (2016- 2020) 

}  Nova via de mercaderies Girona – Tarragona 
§  No es contempla la construcció del tram Sant Celoni – Castellbisbal. 

Aquest tram és important per la confluència de trens de rodalies, 
regionals i de mercaderies; amb un volum que saturaran la línia a mig 
termini. A més, l’ample de via europeu no s’ha implementat a tot el 
recorregut, el que preveu una saturació més ràpida.  

§  No s’especifiquen els terminis per la construcció dels trams Martorell – 
Sant Vicenç de Calders – Constantí (per connectar amb la via 
convencional fins a Castelló). Aquests trams són vitals per evitar la 
saturació de la xarxa actual abans del 2025 en el millor dels casos. 

}  Ampliar o construir terminals intermodals de gran capacitat 
§  No es contempla la construcció de terminals a Figueres, El Far-

Vilamalla, Aeroport de Girona ni àrea del Penedès. Aquestes terminals 
són necessàries a mig termini per absorbir el creixent volum de 
d’activitat industrial i logística. 

}  Nova línia d’alta velocitat Tarragona – Castelló  
§  No existeix cap data concreta per l’execució d’aquesta obra; sent l’únic 

tram radial d’alta velocitat sense data fixada. Caldria mantenir la via 
convencional actual i afegir-hi l’alta velocitat per optimitzar els 9,1 
milions de tones en transport previstes pel 2018. 

}  Introducció progressiva dels estàndards Ferrmed 
§  No es contempla el gàlib de càrrega a la línia Figueres – Portbou ni 

l’adequació a la resta de vies. Això limita la utilització de contenidors 
marítims alts.  

§  No hi ha data per a l’adequació als trens llargs (750m). Aquest canvi 
seria beneficiós a l’augmentar la capacitat i reduir la congestió, i per 
reduir els costos del transport.  
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Mancances del projecte del Govern espanyol quant a 
inversions a mig termini a la zona de la Comunitat 
Valenciana (2016- 2020) 

}  Línia convencional València – Xàtiva – Font la Figuera – Alacant 
§  No es preveu via doble al traçat Font la Figuera – Alacant tot i estar 

saturat des del 2010. 
}  Nova línia d’alta velocitat Tarragona – Castelló  

§  No hi ha data prevista d’execució, sent l’únic tram radial sense un pla 
establert.  

}  Introducció progressiva dels estàndards Ferrmed 
§  No es contempla el gàlib de càrrega. Això limita la utilització de 

contenidors marítims alts. 
§  No hi ha data per a l’adequació als trens llargs (750m). Aquest canvi 

seria beneficiós a l’augmentar la capacitat i reduir la congestió, i per 
reduir els costos del transport. 

§  No es preveu la correcció de les pendents excessivament pronunciades 
actuals. 

§  No es contemplen nous sistemes de control i senyalització per millorar la 
seguretat i capacitat.  

}  Ampliar o construir terminals intermodals de gran capacitat 
§  No hi ha data per l’establiment de la nova logística de Sagunt ni el 

centre logístic de Font de Sant Lluís. Tampoc es contemplen les 
actuacions a les zones de Castelló, Alacant-Elx ni Silla. Aquestes 
millores són necessàries per absorbir els trànsits previstos. 
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Mancances del projecte del Govern espanyol quant a 
inversions a mig termini a la zona de la regió de Múrcia 
(2016- 2020) 

}  Nova línia d’alta velocitat Múrcia- Cartagena  
§  Es selecciona l’”alternativa centre” fet acceptable si es connecta amb 

l’aeroport. 
}  Introducció progressiva dels estàndards Ferrmed 

§  No es contempla el gàlib de càrrega. Això limita la utilització de 
contenidors marítims alts. 

§  No hi ha data per a l’adequació als trens llargs (750m). Aquest canvi 
seria beneficiós a l’augmentar la capacitat i reduir la congestió, i per 
reduir els costos del transport. 

§  No es preveu la correcció de les pendents excessivament pronunciades 
actuals. 

§  No es contemplen nous sistemes de control i senyalització per millorar la 
seguretat i capacitat.  

}  Ampliar o construir terminals intermodals de gran capacitat 
§  No es contemplen les terminals de Llorca, Port de Lumbreras-Totana, ni 

l’addequació de la zona portuària de Gorguel o Múrcia; necessàries per 
absorbir els trànsits previstos. 
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Mancances del projecte del Govern espanyol quant a 
inversions a mig termini a la zona d’Andalusia (2016- 2020) 

}  Línia Llorca – Granada – Antequera – Bobadilla – Algesires 
§  No apareix la connexió Llorca – Granada. 
§  El tram d’alta velocitat Granada – Antequera que s’està construint 

presenta pendents del 2,5%, antieconòmiques per les mercaderies. 
§  El tram Antequera – Bobadilla – Algesires presenta pendents massa 

pronunciades. 
}  Línia Almeria – Moreda – Granada 

§  S’està estudiant una línia mixta per passatgers i mercaderies. Cal 
revisar les pendents per facilitar el transport de mercaderies. 

}  Nova línia mixta d’alta velocitat Almeria – Motril – Màlaga – 
Algesires – Cadis 

§  No s’ha fet l’estudi pertinent, no existeixen dates d’execució ni es preveu 
la connexió Algesires – Càdis. Qualsevol alternativa a aquest recorregut 
suposa centenars de Km addicionals de trajecte, a més que la línia de la 
costa evitaria les pendents actuals de la via central. 

}  Accés als ports Motril, Màlaga i Càdis 
§  Aquests ports haurien d’estar connectats amb una línia mixta paral·lela a 

la costa i no passant per l’interior. A més cal modernitzar els accessos. 
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Mancances del projecte del Govern espanyol quant a 
inversions a mig termini a la zona d’Andalusia (2016- 2020) 

}  Introducció progressiva dels estàndards Ferrmed 
§  No es contempla el gàlib de càrrega. Això limita la utilització de 

contenidors marítims alts. 
§  No hi ha data per a l’adequació als trens llargs (750m). Aquest canvi 

seria beneficiós a l’augmentar la capacitat i reduir la congestió, i per 
reduir els costos del transport. 

§  No es preveu la correcció de les pendents excessivament pronunciades 
actuals. 

§  No es contemplen nous sistemes de control i senyalització per millorar la 
seguretat i capacitat.  

}  Ampliar o construir terminals intermodals de gran capacitat 
§  No es contemplen les terminals intermodals de les zones d’Almeria, 

Motril, Màlaga, Granada... Tot i que les previsions de transit així ho 
aconsellen. 
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Mancances del projecte del Govern espanyol quant a 
inversions a llarg termini (2021- 2025) per tot el corredor 

}  Nova línia de mercaderies Girona – Tarragona 
§  No es preveu el tram Sant Celoni – Girona tot i les previsions de 

trànsit de passatgers i mercaderie.s 
}  Nova línia de mercaderies Castelló – València – Xàtiva 

§  No es contemplen els trams de Sagunt – Castelló ni Almussafes – 
Xàtiva tot i les previsions de trànsit. 

}  Connexions amb els aeroports més importants del corredor 
§  Tot i la importància estratègica, no es preveu la connexió amb els 

principals aeroports del corredor. 

}  Nova línia mixta d’altes prestacions Llorca – Granada 
§  No es preveu la seva construcció, de manera que s’ailla tota la 

zona transversal andalusa. 

}  Aplicació completa dels estàndards Ferrmed 
§  No es contempla, de manera que no serà possible ajustar costos, 

trànsits creixents ni augmentar capacitats. 
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Ferrmed reclama un conjunt de mesures per maximitzar la 
rendibilitat i l’impacte econòmic del Corredor Mediterrani 

}  Desdoblar trams amb risc de saturació 

}  Dividir tipus de transport, mantenint línies actuals i afegint-ne d’altres per 
augmentar la capacitat 

}  Aplicar l’ample internacional 

}  Construir els trams de zones sense connexió estratègiques pel seu trànsit 
actual o previst 

}  Connectar els ports i aeroports principals amb l’alta velocitat 

}  Evitar pendents superiors al 1,2% 

}  Establir estàndards per augmentar la capacitat i la seguretat, i reduir la 
congestió i els costos 
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Què hauria pogut fer Catalunya si fos un Estat? 

}  El Corredor Mediterrani és vital per a Catalunya. Generarà un gran impacte 
econòmic per a les properes generacions. 

}  Catalunya no té capacitat de decisió: 
§  No tenim un Estat per negociar amb Europa  
§  Espanya defensa els seus interessos, que no coincideixen amb els de Catalunya 

}  Hauríem desplegat el Corredor 20 anys abans, amb el corresponent 
benefici per la societat catalana 

}  Podríem trobar operadors privats com la SNCF o la Deutsche Bahn que 
puguin pagar el tram català i accelerar les obres pels enormes estalvis 
logístics obtinguts 
§  El corredor no el podrem fer amb diners públics, perquè Espanya no tindrà 

diners per a invertir-hi en els propers 10 anys 
§  En ser una prioritat d’Europa, fàcilment trobaríem capital privat 
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Què hauria pogut fer Catalunya si fos un Estat? 

}  Catalunya hauria pogut defensar amb fermesa el CM, sense la 
competència deslleial del Govern central  
§  El Govern espanyol ha apostat pel Corredor Transpirinenc  
§  Quan Europa ha imposat el Corredor Mediterrani, el Govern espanyol el vol 

desviar fent-lo passar per Madrid 

}  Podríem impulsar el traçat complert, fins Algesires  
§  Aconseguiríem així connectar logísticament Catalunya amb el nord d'Àfrica 

}  Podríem impulsar amb els estats veïns (Espanya i França) un ens gestor 
únic pels ports del front mediterrani marítim, des de Marsella fins a 
Algesires, passant pels ports de Tarragona, Castelló, València, etc. amb 
Barcelona com a hub multimodal (aeroport, port, carreteres, trens) 



Empresaris per l’Estat propi 

www.ccncat.cat       info@ccncat.cat  

Només amb un Estat propi  
Catalunya serà econòmicament viable 


