
PRIORITZACIÓ DE 
LES ACTUACIONS 
FERROVIÀRIES 
DEL CORREDOR 
MEDITERRANI

Barcelona, 9 de febrer de 2017



Priorització ferroviària Corredor Mediterrani 2

Objectiu: Proposta de 
priorització de consens pel 2020
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A la primera reunió del Grup de treball institucional de la Taula Estratègica
Catalana del Corredor Mediterrani, del passat 20 de juliol, es va acordar que
es realitzaria una priorització de les actuacions ferroviàries del Corredor
Mediterrani.

Aquesta priorització, un cop consensuada, es presentarà al nou Govern
de l’Estat i a la Unió Europea.
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Pes econòmic del CMED
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El Corredor Mediterrani és una infraestructura fonamental per al
desenvolupament econòmic i empresarial d’un país com Catalunya,
connectat a la Mediterrània i a Europa.
Conforma una àrea que destaca en termes d’indústria, exportacions, atracció d’inversions,
innovació i turisme. Algunes dades del conjunt de l’àrea del Corredor del Mediterrani1:

• El conjunt del Corredor Mediterrani genera més del 45% del PIB de l’Estat i gairebé el
46% del Valor Afegit Brut industrial.

• Concentra el 50,6% de les exportacions i el 49,4% de les importacions totals del conjunt
de l’Estat.

• Per nombre d’empreses, l’àrea concentra el 63,1% de les empreses exportadores i el
61,9% de les importadores.

• Concentra el 49,3% de les empreses innovadores i el 46,7% d’empreses amb innovació
tecnològica.

• És una àrea que rep el 50% dels turistes internacionals.
• Segons FDI Markets, concentra el 68,5% de la inversió rebuda a l’Estat l’últim any.
• Els ports del Corredor Mediterrani concentren més del 60% del moviment de

mercaderies i més del 80% del moviment de contenidors.
1 Dades relatives a la branca litoral del Corredor al seu pas per la península ibèrica. 
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Pes econòmic del CMED
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Magnitud 1 Catalunya Total CMED Espanya Pes Cat/CMED Pes CMED/Esp
Població (milions)* 7,5 22,4 46,6 33,5% 48,1%

Territori (Km2)* 32.106 154.274 505.963 20,8% 30,5%
PIB (milions d'€)* 214.927 489.253,2 1.081.190 43,9% 45,3%

VAB industrial (milions d'€)* 38.754 76.726,4 167.203 50,5% 45,9%
Exportacions (milions d'€)** 63.838,9 126.576,0 250.241,3 50,4% 50,6%
Importacions (milions d'€)** 76.037,1 135.454,7 274.415,2 56,1% 49,4%

Empreses exportadores totals** 47.409 92.950 147.378 51,0% 63,1%
Empreses exportadores regulars** 16.422 29.572 47.782 55,5% 61,9%

Volum inversió estrangera productiva 
total rebuda (milions d'€) (MINECO)*** 4.783,2 6.120,4 21.724,3 78,2% 28,2%

Volum inversió estrangera industrial 
rebuda (milions d'€) (MINECO)*** 1.285,6 2.184,5 5.613,5 58,9% 38,9%

Volum inversió estrangera rebuda 
(FDI Markets) (Milions d'€) 5.223,7 6.581,3 9.613,0 79,4% 68,5%

Despesa en R+D (milions d'€)**** 2.937,7 5.648,0 12.821 52,0% 44,1%
Empreses innovadores***** 8.830 19.671 39.893 44,9% 49,3%
Empreses amb innovació 

tecnològica***** 4.307 8.649 18.511 49,8% 46,7%

Turistes internacionals (milions)* 17,4 34 68,2 51,1% 50,0%
* Font: INE i Idescat (2015)** Font: ICEX-Estacom (2015)
*** Font: DataInvex (MINECO) (2015)
**** Font: INE. Enquesta d'Activitats d'R+D (2014)
***** Font: INE. Empreses innovadores i empreses amb innovació tecnològica és la dada triennal 2012-2014

1 Dades relatives a la branca litoral del Corredor al seu pas per la península ibèrica
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Participació

28 respostes (pre 16/11/16)

 2 ajuntaments

 2 delegacions territorials

 3 cambres de comerç

 4 sindicats + patronals

 4 empreses públiques / organismes autònoms

 7 agrupacions empresarials

 2 carregadors

 2 clústers

 1 logista

 1 lobby / centre d’estudis / d’opinió

22 respostes (post 16/11/16)

 4 ajuntaments

 4 delegacions territorials

 1 cambra de comerç

 4 empreses públiques / organismes autònoms

 3 agrupacions empresarials

 1 clúster

 3 lobbies / centre d’estudis / d’opinió

 2 grups parlamentaris
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Participació

PRINCIPALS CONCLUSIONS

 Els projectes per connectar l’àmbit de Tarragona al Corredor Mediterrani ferroviari per al transport de 
mercaderies són els que han rebut un major suport:  
 Nou corredor de doble via al tram Vandellòs – Camp de Tarragona
 Dotació de tercer fil al tram Castellbisbal – Vila-seca
 Connectar el Port de Tarragona i la seva zona industrial amb ample estàndard europeu

 Les altres actuacions que han rebut suport reiterat corresponen a l’establiment d’ample estàndard europeu a: 
accessos al Port de Barcelona, Martorell – Castellbisbal, Vilamalla – Portbou i connexions amb Castelló i Lleida – Saragossa.

 Es detecta un consens destacat en la necessitat d’actuar en aspectes operacionals i de mercat, així com en 
les característiques tècniques de les línies existents per fer-les competitives per a l’explotació de serveis de 
mercaderies. 

 Es prioritzen de forma prou generalitzada les connexions a terminals de mercaderies de Vilamalla i la 
Llagosta i les estacions intermodals de viatgers de la Sagrera, el Baix Llobregat i l’aeroport de Girona. 

 Es destaca en nombrosos casos que cal assegurar la implicació de França en l’assoliment del Corredor 
Mediterrani i especialment de la nova línia Perpinyà – Montpeller. 
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Objectius de priorització

 Finalitzar les obres en curs

 Accessibilitat ferroviària per mercaderies i viatgers

 Interoperabilitat de la xarxa

 Promoció de serveis ferroviaris 

 Nova governança

 Coordinació amb França per estandarditzar la circulació de trens internacionals 
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Actuacions en execució
Cal finalitzar-les 2017-2018
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Les actuacions infraestructurals de les quals cal disposar amb més urgència 
són les corresponents a obres iniciades o adjudicades

Són les que representen un major consens

 Nou corredor de doble via Vandellòs – Tarragona (2017)

 Implantació ample estàndard europeu al Vila-seca – Castellbisbal 

 Estació de la Sagrera (reinici obres 2017)

 Connexió de la T1 de l’aeroport del Prat a la línia convencional. 
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Resta d’actuacions prioritàries
Cal finalitzar-les el 2020
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 OBRES LINEALS 
 Nou accés ferroviari al Port de Tarragona
 Nou accés ferroviari al Port de Barcelona 
 Implantació d’ample estàndard Castelló – nus de Vila-seca (a les dues vies)
 Implantació tercer fil Reus – nus de Vila-seca
 Implantació tercer fil Saragossa – Lleida / Reus – Sant Vicenç de Calders 
 Implantació tercer fil Vilamalla – Portbou
 Connexió entre la línia convencional i la d’alta velocitat al Penedès

 ESTACIONS INTERMODALS I ACCESSIBILITAT EN AMPLE ESTÀNDARD A TERMINALS
 Connexions a les terminals de Vilamalla i la Llagosta i terminal d’autopista ferroviària al port de Barcelona
 Estacions de viatgers: Reus Central, Baix Llobregat, aeroport de Girona. Aquestes actuacions queden subjectes a 

l’acreditació del retorn socioeconòmic; i també al seu efecte sobre el transport ferroviari de mercaderies (com a requisit per la 
seva incorporació definitiva en aquest programa).

 ESTUDIS INFORMATIUS I PROJECTES CONSTRUCTIUS
 Variant de Martorell: Martorell – Castellbisbal (separant tot el que es pugui el tràfic de mercaderies del de rodalies 

entre Castellbisbal i Martorell emprant l’antic túnel de via única)
 Rehabilitació línia Reus – Roda de Berà
 Connexió zona turística i recreativa de Salou a la línia d’alta velocitat. 
 Línia d’alta velocitat Tarragona – València. 
 Connexió de la T1 de l’aeroport del Prat a la línia d’alta velocitat. 

Actuacions en la infraestructura
És imprescindible que cada actuació sigui precedida per un 
estudi socioeconòmic que actualitzi el seu retorn socioeconòmic 
i per un estudi tècnic que avali la solució adoptada. 
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Resta d’actuacions prioritàries
Cal finalitzar-les el 2020

 Condicionament de tot el Corredor Mediterrani per a acceptar la circulació de trens de 750 m (ERTMS i 
apartadors) i altres requeriments d’explotació necessaris per a la competitivitat de les mercaderies. 

 Garantir l’efectiva liberalització del transport ferroviari de mercaderies, especialment facilitant l’accés 
de qualsevol empresa al material rodant disponible de Renfe, en condicions de mercat (tal i com 
reclama la Comissió Nacional de la Competència) per a potenciar-lo. 

 Disposar de les característiques tècniques i d’explotació de la línia adequades per tal de permetre els 
serveis d’autopista ferroviària entre Catalunya, la resta de la península ibèrica i la resta d’Europa. 

 Dur a terme un paquet d’inversions destinat a garantir la intermodalitat del Corredor Mediterrani, 
especialment a través de les connexions dels nodes generadors i atractors de mercaderia al tronc 
principal del Corredor (ramals industrials1).

 Vetllar que el Coordinador Tècnic nomenat pel Ministeri de Foment, responsable de la direcció 
executiva del Corredor Mediterrani, coordini efectivament la implementació de la infraestructura 
ferroviària consensuant amb les diferents administracions promotores del CMED la seva execució. 

 Continuar treballant en àmbits europeus i regionals per impulsar l’execució de la línia Perpinyà –
Montpeller i la coordinació operativa transfronterera. 

1 Als polígons industrials del Baix Llobregat Nord, al petroquímic de Tarragona i a altres. 

Actuacions destinades a garantir la competitivitat del Corredor Mediterrani per 
a l’explotació de serveis, especialment de mercaderies
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Situació 2020: mercaderies
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Encaminaments DE MERCADERIES EN 
AMPLE ESTÀNDARD EUROPEU 
possibles una vegada implementades les 
actuacions prioritàries
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Situació 2020: viatgers
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Encaminaments DE VIATGERS EN 
AMPLE ESTÀNDARD EUROPEU 
possibles una vegada implementades les 
actuacions prioritàries
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