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Les infraestructures de transport en el 
corredor mediterrani: diagnòstic i propostes
JOSEP VICENT COLOMER Catedràtic de Transports de la Universitat Politècnica de València

El paper de les infraestructures de 
transport. La necessitat d’unes deter-
minades infraestructures de transport 
en un territori va lligada sempre a les 
activitats que s’hi desenvolupen. El 
dèficit d’infraestructures comporta 
que les activitats es ressenten i el de-
senvolupament s’alentisca.

En aquest sentit, quan parlem 
del corredor mediterrani, referit en 
aquest article a la franja que inclou la 
Comunitat Valenciana i Catalunya, 
hem de tindre present que totes dues 
comunitats concentren, respecte al 
total d’Espanya, el 27 % de la població, 

el 39 % de les importacions i exportaci-
ons, el 48 % d’unitats TEU portuàries, 
el 28,3 % del PIB i del VAB i el 28 % dels 
llocs de treball. Tot açò en un territori 
que suposa una mica menys de l’11 % 
de la superfície espanyola.

D’altra banda, per a satisfer les ne-
cessitats de mobilitat, hi ha diferents 
mitjans que tenen uns comporta-
ments molt diferents quant a cost 
econòmic, impactes sobre l’ambient, 
necessitats infraestructurals, etc. 

A Espanya (2008), el paper prepon-
derant en el transport interior de vi-
atgers (viatgers km) i de mercaderies 

(Tm km) correspon a la carretera, que 
suposa un 89,6 % en viatgers i un 86,3 % 
en mercaderies. El paper del ferrocar-
ril és molt limitat, i aconsegueix el 
5,3 % en passatgers i tan sols un 2,7 % 
en mercaderies. 

Un tercer aspecte que cal tindre 
en compte és que l’actual sistema de 
transports a Europa presenta impor-
tants problemes tant des del punt de 
vista operatiu com social i ambiental. 

Atenent a criteris de desenvolupa-
ment sostenible, la situació existent 
quant a la participació dels diferents 
mitjans de transport de viatgers i 
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mercaderies a Europa, dista molt de 
ser la desitjable, i la mateixa Comis-
sió Europea, en el seu Llibre Blanc. La 
política europea de transports de cara 
al 2010: l’hora de la veritat, la qualifi-
ca d’insostenible i proposa una sèrie 
d’accions, algunes infraestructurals, 
que avancen molt lentament —si és 
que avancen. El dia a dia mostra que 
les propostes d’inversió no es duen a 
terme quasi mai amb la celeritat ne-
cessària, tal com es preveu en els dife-
rents programes.

Una última consideració prèvia és 
la del caràcter perifèric que, respecte 

al conjunt d’Europa, té el corredor 
mediterrani espanyol. Les vies terres-
tres que ens comuniquen amb la resta 
d’Europa, amb l’excepció de Portugal, 
passen sempre necessàriament per 
França. Això comporta que, en una 
part important de les actuacions que 
es puguen adoptar en matèria d’infra-
estructures, la seua efectivitat es pot 
veure disminuïda per les decisions 
que adopte el nostre país veí. Per molt 
que «millorem» els nostres accessos 
fins a França, si aquest país no con-
necta adequadament amb les nostres 
infraestructures, continuarem tenint 

«colls de botella» la resolució dels 
quals no depén de nosaltres.

Diagnòstic sobre les infraestructures 
en el corredor mediterrani. Atesa la 
brevetat requerida en el present ar-
ticle, passem revista de manera molt 
succinta a les infraestructures de 
transport del corredor mediterrani i 
centrem l’anàlisi en les grans infraes-
tructures de transport interurbà. Cal 
ressenyar com a aspectes més impor-
tants:

Carreteres. La importància de les in-
fraestructures de carreteres en el cor-

• Mantenimiento de la unidad de mercado en el transporte por carretera.
• Renovación de las concesiones de transporte regular permanente de viajeros, de uso

general.
• Definición de los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios regulares de

transporte de viajeros por carretera.

6.3.3.1. Modificación del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres

El objeto es adaptar el Reglamento a los cambios introducidos en esta última norma por la
Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad
en el mercado de transporte por carretera, y para modificar aquellos aspectos que la prác-
tica de los últimos años aconseja.

Se pretende desarrollar la eficiencia del sistema de transporte a través de:
• La mejora de las condiciones de seguridad en el transporte (desarrollo del nuevo

régimen sancionador).
• La garantía del mantenimiento de condiciones de competencia en el mercado iguales

para todas las empresas (posibilidad de perseguir las conductas que alteren dichas con-
diciones).

• El establecimiento de procedimientos y herramientas más operativas para el estableci-
miento y adjudicación de servicios de transporte regular de viajeros.

• La introducción de nuevas normas de ordenación del sector.
• El apoyo a la política de conservación de infraestructuras, sancionando de manera más

eficaz los excesos de peso en los vehículos de transporte de mercancías.

6.3.3.2. Implantación del tacógrafo digital

Con objeto de mejorar el control del cumplimiento de la normativa europea vigente en
materia de tiempos de conducción y descanso de los conductores de los vehículos de
transporte por carretera (Reglamento CEE 3820/1985) se ha acordado la progresiva susti-
tución del tacógrafo mecánico por el digital.

El nuevo sistema de control va a reducir, sensiblemente, las posibilidades de fraude y va a
contribuir a la mejora del control tanto en carretera como en la sede de las empresas, lo
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El transport ferroviari 
de mercaderies ha 
davallat en els últims 
30 anys.

JOSEP VICENT COLOMER

tota la part central dels Pirineus no hi 
ha cap connexió que puga considerar-
se adequada.

Les vies d’alta capacitat, com la  
AP-7, són de peatge en tot el seu recor-
regut, i actualment presenten alguns 
problemes puntuals que cal resoldre. 

Ferrocarrils. La situació del ferro-
carril en el corredor mediterrani refe-
rent a viatgers i mercaderies és el fidel 
reflex de la falta d’una política cohe-
rent en matèria d’infraestructures fer-
roviàries. En efecte, hem superat ja els 
25 anys del començament de la cons-

redor mediterrani radica en el fet que 
la carretera canalitza un flux molt im-
portant de viatgers i de mercaderies. 
Una gran part dels nostres productes 
ixen i entren per aquesta via. Respec-
te a les exportacions totals d’Espanya 
amb el conjunt de països d’Europa, 
per carretera ixen i entren el 60 % de 
les tones, per transport marítim el 
38 % i per ferrocarril el 2 %. 

La carretera ha canalitzat en els úl-
tims 30 anys quasi tot el creixement 
de tràfic que hi ha hagut a Europa i, 
per descomptat, en el corredor medi-
terrani.

Les connexions espanyoles d’alta 
capacitat per carretera amb França (és 
a dir, amb la resta d’Europa amb l’ex-
cepció de Portugal) estan concentra-
des en els dos corredors situats en els 
extrems fronterers dels Pirineus, i açò 
obliga a fer-hi passar tots els fluxos. En 

trucció de la doble via entre València 
i Tarragona sense que encara s’haja 
acabat del tot. 

Els serveis de viatgers en el corre-
dor mediterrani, encara que han mi-
llorat, són clarament insuficients en 
qualitat i freqüència. En plena època 
de l’alta velocitat, i en un corredor 
amb les característiques de l’arc me-
diterrani, les inversions que s’han 
anat realitzant «gota a gota» en la 
construcció d’una doble via que en-
cara no s’ha ultimat, suposen, a parer 
de l’autor, un clar error davant l’opció 
alternativa d’abordar una línia d’alta 
velocitat. Servisca com a trist consol 
que ja a la fi dels anys 80, en un es-
tudi realitzat i remés a les autoritats, 
s’avançava aquesta situació.

Respecte a les mercaderies, els 
tràfics són molt escassos. Aquesta 
escassetat en una part important cal 

Hem superat ja 
els 25 anys del 
començament de 
la construcció de 
la doble via entre 
València i Tarragona 
sense que encara 
s’haja acabat del tot. 
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XARXA DE NODES LOGÍSTICS PROPOSADA A LA COMUNITAT VALENCIANA

Les infraestructures 
logístiques 
d’intercanvi modal, 
fora dels ports, són 
més un desig de futur 
que una realitat.

atribuir-la a un clar dèficit d’orga-
nització i de gestió que ha fet que el 
transport ferroviari de mercaderies 
haja davallat en els últims 30 anys. 
Confiem que l’entrada d’operadors 
privats pose de manifest els impor-
tantíssims dèficits d’infraestructura 
que suposa l’actual situació, ja que, 
si els tràfics de mercaderies cresque-
ren i aconseguiren valors raonables, 
la infraestructura existent resultaria 
clarament insuficient.

Ports. En el transport internacional 
el paper dels ports és importantíssim. 
Només cal parar atenció al fet que més 
del 75 % de les mercaderies (Tm) que 
entren o ixen del nostre país proce-
dents de o amb destinació a altres paï-
sos ho fan pels ports (any 2005). 

El sistema portuari del corredor 
mediterrani té diversos ports de gran 
importància entre els quals destaquen, 

en el tràfic de contenidors, València 
(3,6 milions de TEU el 2008) i Barce-
lona (2,57 milions de TEU el 2008). 
Tots dos ports suposen més del 45 % 
del total d’unitats TEU mogudes en el 
conjunt de ports d’Espanya.

La globalització ha incrementat en-
cara més la importància dels ports en 
el sistema econòmic. El desplaçament 
d’un important nombre de centres de 
producció cap a Àsia comporta que 
els ports d’entrada d’aquestes mer-
caderies es convertisquen en nodes 
logístics de primer nivell sempre que 
aquestes mercaderies puguen trans-
portar-se de manera eficient per les 
vies terrestres.

Infraestructures logístiques d’inter-
canvi modal. Les infraestructures 
logístiques d’intercanvi modal, amb 
l’excepció dels ports, són més un de-
sig de futur que una realitat. La Ge-

neralitat Valenciana ha presentat re-
centment, per a la seua incorporació 
en el pròxim PIE (Pla d’Infraestruc-
tures Estratègiques), la seua propos-
ta de xarxa logística que preveu un 
conjunt de nodes logístics multimo-
dals que permeten que tot el sistema 
productiu es trobe a menys d’una 
hora d’una terminal intermodal. Per 
la seua part, el Pla d’Infraestructures 
de Transport de Catalunya (PITC) 
recopila diverses propostes pel que fa 
a les plataformes logístiques i termi-
nals ferroviàries que complementen 
la xarxa de transports del corredor 
mediterrani.

Propostes per al desenvolupament 
de les infraestructures del corredor 
mediterrani. Ja a la fi del segle xviii, 
Jovellanos, en el seu «Informe de la 
Ley Agraria» (1795), feia respecte a 
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les infraestructures unes considera-
cions de plena actualitat. L’escasse-
tat de recursos aconsella «que no se 
emprendan muchos caminos a la vez si 
acaso no hubiese fondos suficientes para 
concluirlos», perquè «vale más con-
cluir un camino que empezar muchos, 
y que darán más utilidad, por ejemplo, 
veinte leguas de una comunicación aca-
bada que no ciento de muchas por aca-
bar», i quan calga triar «entre dos ca-
minos igualmente necesarios será digno 
de preferente atención aquel que ofrez-
ca al Estado mayor utilidad y socorra a 
mayor número de individuos». Final-
ment, la xarxa de comunicacions ha 
d’arribar fins als ports marítims per a 
facilitar les exportacions agràries des 
de l’interior.

Arreplegant les paraules de Jove-
llanos, cal plantejar com a proposta 
de base per al desenvolupament de 

les infraestructures del corredor me-
diterrani, tenint en compte que els 
recursos són limitats, l’establiment 
d’una política d’infraestructures de 
transport global que evite el balafia-
ment que suposa tindre moltes obres 
alhora en marxa sense que puguen ser 
utilitzades i que aborde en els termi-
nis lògics la seua realització perquè 
puguen ser útils a la societat. Cal evi-
tar que situacions com la que es dóna 
en el corredor mediterrani amb la 
doble via València-Tarragona, siguen 
habituals. 

D’altra banda, la selecció de les in-
versions que s’han de realitzar priori-
tàriament, com indica Jovellanos, ha 
de tindre en compte les que afecten 
un major nombre de persones i cre-
en més riquesa. Amb aquests criteris, 
sens dubte, el corredor mediterrani 
eixirà beneficiat.

Concretant ja més les actuacions, i 
sense posar un escenari temporal pre-
cís, en matèria de transport de viatgers, 
i atesa la realitat espanyola, considerar 
una línia d’alta velocitat al llarg de tot 
el corredor mediterrani a més de ne-
cessari és una acció lògica i de justícia. 
Només cal considerar els criteris eco-
nòmics, ambientals i demogràfics.

Resulta imprescindible, en el camp 
de les mercaderies, que els ports es-
tiguen ben connectats mitjançant 
xarxes terrestres adequades amb les 
principals destinacions europees. De 
cara al futur, i tenint en compte les exi-
gències de sostenibilitat, aquesta con-
nexió ha de recolzar-se en gran part en 
una xarxa ferroviària per a mercaderi-
es d’alta capacitat i ben connectada 
amb França. En aquest sentit, les acci-
ons s’han d’escometre conjuntament 
amb el nostre país veí. 

Les consideracions  
de Jovellanos en el 
segle xviii són avui  
de plena actualitat.
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És totalment necessari 
i imprescindible 
continuar promovent 
la carretera.

JOSEP VICENT COLOMER

L’experiència, no solament espa-
nyola sinó també europea, posa de 
manifest que aquesta xarxa per a mer-
caderies requereix uns recursos que 
comporten uns temps de realització 
llargs i, fins i tot, molt llargs. Per això, 
el realisme i l’optimització de recursos 
obliguen a considerar diferents etapes 
que poden començar alliberant les 
vies actuals de viatgers per a mercade-
ries (una vegada realitzada l’alta velo-
citat), i seguir amb unes línies amb pa-
ràmetres més ambiciosos de càrrega, 
pendents i longitud de trens.

Els ports han de continuar incre-
mentant el seu important paper. Amb 
aquesta finalitat, com s’ha dit, és im-
prescindible que tinguen una adequa-
da connexió amb les xarxes terrestres, 
tant de carretera com de ferrocarril. 
Cal resoldre els colls de botella exis-
tents i cal escometre les ampliacions 

necessàries dels ports, sempre respec-
tant criteris de sostenibilitat.

El desenvolupament d’altres infra-
estructures logístiques interiors de 
les quals hem fet esment abans, per a 
potenciar la intermodalitat en aquells 
casos en què resulta avantatjosa, és 
una altra de les propostes que cal con-
siderar.

Finalment, és totalment necessari i 
imprescindible continuar promovent 
la carretera. I açò per diversos motius: 
en primer lloc, perquè sempre serà 
necessària per a completar el cicle del 
transport  ja que és el mitjà que té la 
major flexibilitat; en segon lloc, per la 
importància que el sector té en el cor-
redor mediterrani i, en concret, a la 
Comunitat Valenciana; en tercer lloc, 
perquè, independentment dels trà-
fics que pot captar el ferrocarril, hi ha 
molts altres tràfics intraregionals i de 

curta distància en els quals la carrete-
ra és el mitjà òptim i insubstituïble de 
transport de mercaderies i de viatgers; 
i finalment, perquè les realitzacions 
plantejades per al ferrocarril tenen 
terminis molt llargs i estan subjectes 
a vaivens econòmics, i tot açò suposa 
que la carretera —amb les màximes 
millores possibles— continuarà sent 
durant molts anys un mitjà molt ma-
joritari de transport en el corredor 
mediterrani.

Les infraestructures de carreteres, 
en els diferents nivells administratius 
i per als diferents tràfics segons distàn-
cies i productes, han de ser potencia-
des: cal eliminar colls de botella, com-
pletar i millorar xarxes, i mantenir-les 
de manera adequada, ja que, en cas 
contrari, el desenvolupament del cor-
redor mediterrani es veurà fortament 
amenaçat.


	L’eix mediterrani està de moda
	L’eix mediterrani per al Govern d’Espanya: acció prospectiva i prioritats polítiques
	La Via Augusta del segle xxi
	Catalunya i el corredor mediterrani
	Catalunya i l’eix mediterrani
	El corredor mediterrani, clau per al desenvolupament econòmic espanyol
	El corredor mediterrani com a instrument per al desenvolupament econòmic 
i empresarial
	Les infraestructures de transport en el corredor mediterrani: diagnòstic i propostes
	L’eix mediterrani, un mapa per al segle xxi
	L’Euram, més que un tren
	Les complexes relacions 
entre valencians i catalans*
	Cap a les grans plataformes logístiques 
de la Mediterrània occidental
	Europa i el Nord d’Àfrica, 
reptes i oportunitats

