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PRESENTACIÓ

Presentem en aquest llibre d’una forma resumida el treball efectuat en el marc 
del “3r Congrés d’Economia i Empresa” per un important nombre d’acadè-
mics, de professionals de l’empresa, d’economistes i d’experts en diverses 
branques tecnològiques i àrees de coneixement. La seva lectura permet copsar 
la magnitud de la tasca que s’ha fet durant pràcticament un any i la importàn-
cia i oportunitat de les aportacions i conclusions que s’extreuen d’aquest tre-
ball. Crec, sincerament, que s’ha aconseguit l’objectiu que ens proposàvem 
quan vàrem impulsar des del Col·legi d’Economistes de Catalunya aquesta inici-
ativa, que no era altra que la de generar a la societat catalana un debat obert, 
rigorós i documentat sobre com afrontar els grans reptes econòmics, tecnolò-
gics, socials i mediambientals d’aquesta etapa de la nostra història.

Aquest enfocament entronca amb la pròpia tradició del Col·legi, quan l’any 
1979 va organitzar el primer Congrés per tractar la nova etapa derivada de la 
transició política i el 1988 va celebrar el segon amb la incorporació de l’Estat 
espanyol al Mercat Comú com a teló de fons.

En el curs d’aquest 3r Congrés s’han debatut 185 ponències i hi han participat 
prop de 400 experts, repartits en 13 eixos de treball, que han abastat pràctica-
ment tots els factors que incideixen en la nostra economia. Aquest llibre recull 
l’estructura del Congrés, conclusions de cadascun dels eixos, relació de ponèn-
cies i d’autors, de participants en general i abstracts de totes les contribucions 
acceptades, així com els resums que han elaborat els relators. Així posem a 
disposició de la societat catalana una informació que entenem molt útil en la 
definició de línies de treball que ens ajudin a avançar en l’objectiu d’aconseguir 
un model EFICIENT i EQUITATIU per a Catalunya.

Finalment, en nom de la Junta del Col·legi d’Economistes i del Comitè Organit-
zador del Congrés vull expressar el meu sincer agraïment a les persones i em-
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preses que l’han fet possible: presidents, vicepresidents, relators i integrants 
de cadascun dels 13 eixos de treball, els membres del Comitè Científic, els au-
tors que han presentat ponències, totes elles amb un alt nivell de qualitat, em-
preses que han participat en alguns dels eixos i conferenciants i panelistes dels 
actes de cloenda de cada eix. I, per acabar, especialment a totes les empreses 
que l’han patrocinat, de les quals voldria destacar i reconèixer la confiança de-
mostrada en el Col·legi d’Economistes de Catalunya des del primer moment, 
quan, en un grau encara força difús del projecte, els vàrem demanar la seva 
participació.

Joan B. Casas 
Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

President del Comitè Organitzador del 3r Congrés 
d’Economia i Empresa de Catalunya
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A vegades és difícil dir que no a una proposta que t’arriba del Col·legi d’Econo-
mistes, però quan el que es tracta és de participar en l’organització d’un Con-
grés d’Economia impulsat pel propi Col·legi, la darrera edició del qual datava 
de feia 30 anys, i a més quan l’objectiu és treballar un tema com les infraestruc-
tures sobre el que anem reflexionant i actuant des d’àmbits professionals tan 
diferents com la promoció urbanística i del territori, la gestió d’una infraestruc-
tura vital pel país o des d’un vessant més acadèmica, el repte no es pot refusar.

Al llarg d’aquests mesos de preparació del congrés, hem tingut l’oportunitat 
de treballar en el marc d’una comissió formada per professionals diversos, que 
han permès gestionar l’oferta de ponències, totes elles d’un alt nivell i que te-
nen en comú introduir reflexions de futur sobre infraestructures i els serveis 
que ofereixen.

Una de les característiques ha estat la multidisciplinarietat, basada en la pre-
sència de professionals amb formacions diferents. Una multidisciplinarietat 
real, que no és una excepció, sinó que forma part de la tradició de la professió 
d’economista. No ser corporativistes sinó oberts al que ens poden aportar al-
tres visions.

D’esquerra a dreta, Daniel Quer (coordinador del congrés), Àl-
var Garola (relator de l’eix), Joan Ràfols (president de l’eix), 
Joan B Casas (degà del Col·legi), Santiago Garcia-Milà (vice 
president de l’eix) i Maurici Olivé (gerent del Col·legi).
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I és que, l’objectiu de l’economia no deixa de ser el benestar de la societat i 
dels individus que la conformen. Recordeu allò de satisfer necessitats amb re-
curs escassos que tenen usos alternatius? I és des d’aquest punt de vista com 
s’ha enfocat el treball de la comissió, incorporant diverses mirades però que en 
totes es reflectís aquesta una visió econòmica que busca el bé comú i els ins-
truments que permeten acostar-s’hi.

A nivell personal, a nosaltres ens ha permès debatre i conèixer diverses formes 
de treball sobre el nostre camp d’actuació. I de fet ha estat un bon aprenentat-
ge. Per tant agraïment al Col·legi que ens ha permès participar en aquest pro-
jecte i esperar que les contribucions serveixin per avançar en el futur. El que 
dèiem, allò de les necessitats, recursos escassos i usos alternatius.

Joan Ràfols 
Santiago Garcia-Milà 

Àlvar Garola
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RESUM I CONCLUSIONS

Sessió de presentació de conclusions

Data: 24 de maig 
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Plaça de Gal·la  
Placídia, 32.

Programa

Presentació: 
Sr. Joan Ràfols. Economista i assessor en Urbanisme i Habitatge. President de 
l’eix 10.

Presentació de conclusions: 
Sr. Àlvar Garola. Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. Relator 
de l’eix 10

Conferència: “Per un nou model de gestió de les infraestructures” 
Sr. Francisco Gutiérrez Ferrándiz. Enginyer de Camins. President del Consell 
Assessor d’Infraestructures de Catalunya

Moderador: Sr. Santiago Garcia-Milà. Subdirector general d’Estratègia Comer-
cial al port de Barcelona. Vicepresident de l’eix 10
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Introducció

L’objectiu d’aquest Eix ha estat fer una reflexió sobre l’àmbit de les infraes-
tructures a Catalunya. 

Es tracta d’un tema que sempre ha estat central en el debat sobre la situació i 
el futur del país, ja que les infraestructures s’han considerat un dels elements 
clau que configuren la realitat econòmica d’un territori, tenen un pes impor-
tant sobre la qualitat de vida de la població que hi viu i condicionen la seva 
competitivitat i, per tant, el nivell de renda de les properes generacions.

Quan l’any 1988 es va celebrar el 2n Congrés d’Economia impulsat pel Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, va tractar el tema de les infraestructures. Cal te-
nir en compte la conjuntura del moment, que estava marcada per dos aspectes 
que tenen la seva importància també en el terreny de les infraestructures. 

D’una banda la recent entrada d’Espanya a la Unió Europea, amb tot el que 
comportava de necessitats de vincular el mercat intern amb l’europeu i els 
efectes sobre la dotació d’infraestructures, però també per la possibilitat d’ac-
cedir a una sèrie de polítiques de finançament en aquest àmbit. Aquest debat 
afectava especialment les infraestructures de transport, però també es feia 
evident en la necessitat d’assolir uns estàndards de qualitat homologables.

D’altra banda, el desenvolupament de la Generalitat i el desplegament d’una 
administració autonòmica amb competències sobre l’àmbit de les infraestruc-
tures esdevenint un agent actiu en aquest camp.

Per tant, el debat sobre les infraestructures girava al voltant de la dotació, de 
les necessitats existents, els dèficits i de la necessitat d’homologació en aquest 
nou entorn europeu i de fet, les ponències presentades en el 2n Congrés d’Eco-
nomia van girar al voltant d’aquets temes, concretament:

•  La importància de la política de transports comunitària, i el seu desenvo-
lupament, especialment en un territori com Catalunya.
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•  La coordinació entre les diferents administracions pel que fa a la gestió 
de les infraestructures, en un moment en què s’anaven definint les com-
petències en aquest àmbit.

•  Els fons de finançament. Com assolir els recursos suficients per portar a 
terme les inversions necessàries, les administracions que hi havien de 
participar i els accessos als fons europeus. En canvi, no hi havia un debat 
clar sobre la participació privada en el seu finançament.

•  Dotació i necessitats d’impulsar i renovar infraestructures clau com el 
port de Barcelona, l’aeroport de Barcelona, la implantació de l’ample de 
via europeu, els cinturons de Barcelona, o els nous eixos viaris per estruc-
turar el territori català (eix transversal, autopista del Garraf...).

Alguns d’aquests temes segueixen sent centrals en el debat sobre infraestruc-
tures; altres, amb un caire més conjuntural, han perdut rellevància, mentre que 
han aparegut altres qüestions que són rellevants a l’hora de tractar les infraes-
tructures.

D’aquesta manera, en aquest eix s’ha plantejat com a objectiu aprofundir en 
els conceptes més relacionats amb l’eficiència i la relació amb l’estructura pro-
ductiva del país. Concretament s’ha volgut posar l’èmfasi en els serveis que 
subministren les infraestructures a l’activitat productiva i empresarial i no tant 
en la dotació física. Concretament, incidir en:

•   Com es decideixen i s’avaluen les necessitats d’infraestructures

•  Com es financen

•  Com es gestionen (governança).

Sobre aquesta base s’han plantejat les ponències que s’han presentat al con-
grés, que han estat les següents:

•   Daniel Albalate, Albert Gragera, Germà Bel Queralt i Xavier Fageda, La 
millora institucional en el procés de selecció i avaluació de projectes infraes-
tructures

•  Cristian Bardaji, Carmen Poveda, 30 anys d’inversions en infraestructures 
a Catalunya: balanç i perspectives de futur 

•  Jonatan Calafí, Impacte de les noves tecnologies en la mobilitat i les infraes-
tructures de transport
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•  Francesc Camps, La gestió del servei públic d’abastament d’aigua a Catalu-
nya

•  Anna Matas, Adriana Ruiz Marín i Josep Lluís Raymond, Infraestructura 
viària, inversió privada i PIB per capita

•  Miquel Morell, Agustí Jové, El sòl per a activitats econòmiques: aportaci-
ons per a l’increment de la competitivitat del territori i de les empreses

•  Sergi Saurí, Mobilitat urbana en les ciutats. Tendències i perspectives de 
canvi

•  Mateu Turró, Noves perspectives per al finançament del transport públic. 
Què podem fer a Catalunya?

En base a aquestes aportacions, en el següent apartat es fa una proposta de 
les conclusions que es poden extreure de les ponències presentades.

Principals reflexions

Atès els temes tractats en les diverses ponències analitzades es poden extreu-
re les següents reflexions, que han estat els eixos de les ponències presenta-
des i que incideixen bàsicament en els temes d’avaluació, gestió i finançament 
de les infraestructures.

Aquestes reflexions s’han agrupat per temes, però això no es correspon amb 
les diferents ponències presentades, que tenen enfocaments més transversals 
en què cadascuna d’elles tracta diversos temes amb diferents aproximacions, 
sinó a una manera de presentar les idees que han anat sorgint.

Inversions i Impacte Econòmic

Les inversions en infraestructures tenen una gran incidència en l’economia 
d’un territori, la qual cosa fa que sigui un tema sensible i fonamental per al fu-
tur del país.

Les infraestructures tenen un impacte positiu sobre la competitivitat i el ben-
estar de la població. Així, per exemple, les millores en accessibilitat es traduei-
xen en increments de la inversió i en millores de productivitat.
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L’impacte de les actuacions no és, però, automàtic ni homogeni, sinó que de-
pèn d’on es portin a terme, de la relació entre el capital públic amb l’activitat 
productiva privada, i de les actuacions en concret que es portin a terme i que 
estiguin ajustades a les necessitats econòmiques.

L’anàlisi empírica de les millores en infraestructures en territoris de renda alta 
a escala espanyola mostra la importància d’invertir en termes d’eficiència en 
aquelles àrees que, degut a la seva pròpia activitat, poden tenir problemes de 
congestió. 

Davant la necessitat d’aprofundir la renovació de les bases de competitivitat 
de l’economia catalana, cal replantejar decididament la política d’inversions, 
prioritzant el criteri d’eficiència i de rendibilitat social, ambiental i econòmica 
de la inversió per sobre d’altre tipus de criteris.

La necessitat d’avaluació

Cada cop més, el debat sobre les infraestructures ha passat de centrar-se en la 
dotació, a incorporar progressivament temes com la gestió de les infraestruc-
tures (per exemple el tema de l’autonomia dels aeroports), el seu finançament 
(introducció de capitals privats), el pagament per ús (el cas de les vies d’altes 
prestacions), la introducció de les externalitats (restriccions vehicles contami-
nants, descomptes vehicles eficients...), l’ús eficient de les infraestructures 
(congestió) o el paper del transport públic.

Atesa aquesta complexitat, l’avaluació de les inversions en infraestructures ha 
de ser un element central que permeti ajudar a la presa de decisions en actua-
cions que necessiten una important dotació de recursos i que tenen una vida 
útil molt elevada, la qual cosa fa que les decisions en aquest àmbit tinguin un 
alt cost d’oportunitat.

A més, el futur estarà condicionat, previsiblement, per la limitació dels recur-
sos públics. Això fa encara més necessari el mecanisme d’avaluació de les actu-
acions.

El finançament de les actuacions en matèria d’infraestructures no només ha 
d’estar marcat per aconseguir recursos per al seu finançament, sinó especial-
ment per assegurar la seva sostenibilitat financera un cop portades a terme. 
En aquest sentit, és important garantir finançament per al funcionament efici-
ent de les infraestructures ja construïdes i per al seu manteniment.
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Cal definir una arquitectura institucional de l’avaluació d’inversions que estigui 
basada en:

•  La independència de l’avaluador que la porti a terme. Independència que 
s’ha de donar en tot el procés d’avaluació.

•  Que l’avaluació es basi en els efectes globals de les infraestructures i no 
només en la valoració de si compleixen els objectius que les van impulsar 

•  Transparència en tot el procés d’avaluació, tant pel que fa a les hipòtesis, 
les dades i els resultats.

•  Utilització de criteris homogenis en les diferents avaluacions, de manera 
que es puguin comparar els diferents projectes amb els mateixos instru-
ments.

•   S’han d’utilitzar mètodes d’avaluació contrastats, amb un consens sobre 
el seu ús, i adequats a les decisions que es puguin prendre en cada fase 
del projecte per tal d’optimitzar-les. 

No hi ha un model únic a escala internacional de com estructurar aquesta ava-
luació, ni de qui ha de portar-la a terme. El que sí que és important és que l’ava-
luador actuï amb independència i transparència. 

Cal incidir en l’eficàcia de la planificació de les inversions. Un acurat càlcul de la 
demanda i dels costos dels projectes són clau per poder avaluar-ne la rendibili-
tat en termes socials, independentment del seu finançament.

Finançament i gestió de les infraestructures

Els models de finançament de les infraestructures hauran de permetre la parti-
cipació pública i privada. Aquesta participació ha d’estar vinculada a l’eficiència 
de la gestió.

Es tracta que la manera de finançar i de gestionar les infraestructures aportin 
valor al sistema. Cal buscar en cada cas el mètode més eficient tenint en comp-
te els recursos existents i els beneficis i costos que generin i com es distribuei-
xen els beneficis generats per les noves inversions. 

Les infraestructures han de ser financerament sostenibles, la qual cosa vol dir 
disposar d’un model de finançament estable i integrat. 
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Per gestionar els reptes de futur, cal disposar d’instruments financers que per-
metin incidir sobre la mobilitat. Cal tenir en compte el finançament públic, el 
finançament per ús o la utilització d’incentius positius o negatius sobre diver-
sos modus de transport, en forma, per exemple, d’impostos o taxes.

En el cas del transport públic aquesta estabilitat és encara més necessària, i en 
aquest sentit és interessant analitzar els exemples de finançament del trans-
port públic que s’estan produint arreu. 

El pagament per ús és una tendència creixent. Cal atendre, però, als temes de 
distribució de la renda, als diferents beneficis i costos dels agents implicats, i 
cal tenir en compte el tema de les externalitats. 

La gestió de les infraestructures de mobilitat necessita d’instruments financers 
que actuïn com a incentius positius o negatius per millorar la qualitat de vida 
de la població.

Hi ha tot un seguit d’innovacions financeres que permetrien arribar a un siste-
ma més just i que respongués millor a les necessitats del conjunt dels ciuta-
dans.

Ateses les diferents administracions i agents públics i privats que actuen a es-
cala catalana, és important la coordinació entre elles, de manera que la con-
centració de les recaptacions del sistema i el repartiment amb criteris d’opti-
mització faciliti l’aplicació de les innovacions financeres més adaptades a 
l’entorn català.

Reptes de futur

Pel que fa a l’àmbit de la mobilitat, cal abordar uns reptes de futur amb forts 
canvis en els paradigmes fins ara vigents i que han condicionat el desenvolupa-
ment dels darrers períodes.

Els condicionants urbans. La mobilitat urbana com a repte important, com un 
dels elements clau per aprofitar les economies de concentració sense les de-
seconomies d’aglomeració, produïdes per la congestió i els efectes sobre el 
medi, que s’observen a les grans capitals.

Un gran impuls de les noves tecnologies de comunicació i informació, que no 
només influeixen en el disseny de les infraestructures, sinó especialment en els 
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hàbits i l’estil de vida dels ciutadans, que condiciona els serveis que han 
d’oferir. Això es posa de manifest especialment en temes com l’e-commerce i 
els seus efectes sobre la mobilitat.

La flexibilitat en l’àmbit de les relacions laborals i les pautes de consum impul-
saran el concepte de serveis de mobilitat, menys vinculats a la possessió de 
vehicle, que ha estat el condicionant de les darreres dècades. 

Una transició del model energètic vers una menor dependència dels combusti-
bles fòssils. Els factors ambientals són cada cop més importants tant en les 
decisions individuals, com en els incentius per gestionar un sistema complex.

Aquesta transició tindrà efectes fiscals, i cal tenir en compte que els impostos 
sobre hidrocarburs varen recaptar el 2016 més de 10.000 milions d’euros.

L’aparició dels vehicles autònoms, connectats, elèctrics i compartits són l’ele-
ment que pot marcar el futur de la mobilitat.

Tots aquests nous reptes incideixen en les decisions sobre infraestructures.

Atesos aquests canvis, cal una visió a llarg termini del model de mobilitat, un 
exercici difícil que s’agreujarà per un entorn tecnològic amb una velocitat de 
canvi important; transparència en la presa de decisions; cercar espais de col·la-
boracions publicoprivades; la planificació en un entorn de canvi tecnològic 
constant; i integrar aquesta planificació de la mobilitat amb la visió del territori 
a llarg termini.

Necessitat de possar l’èmfasi en la gestio de l’oferta

Catalunya té una oferta de xarxa de transport àmplia i madura. Si bé hi ha unes 
mancances en temes viaris i ferroviaris, especialment en l’àmbit metropolità i 
en el transport ferroviari de mercaderies, que s’han posat de manifest en les 
diferents ponències, el futur requerirà previsiblement dedicar una major aten-
ció a la gestió de la demanda que a increments de l’oferta.

Per tant, caldrà gestionar de manera eficient les infraestructures de què dispo-
sem. 

Les noves tecnologies, com ara el big data, l’Internet of Things, la intel·ligència 
artificial, la sensorització i els avenços en els sistemes intel·ligents de trans-
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port, són oportunitats per millorar l’eficiència de la mobilitat. Ara bé, les infra-
estructures estan previstes per a períodes de vida útil molt llargs. Tot i els can-
vis tecnològics, no és plausible preveure una obsolescència accelerada. Això fa 
que la introducció dels canvis tecnològics i de fenòmens com la digitalització 
s’hagi de fer de manera gradual i progressiva. No es poden canviar les infraes-
tructures, sinó adaptar-les al nou entorn tecnològic.

La gestió de l’oferta requerirà, per tal de ser efectiva, una major coordinació en 
els camps estratègic, executiu i operatiu entre els diferents nivells d’adminis-
tració que actualment són titulars d’infraestructures de mobilitat a Catalunya 
en general i a l’àrea metropolitana de Barcelona en particular.

La integració en la gestió dels diferents modes de transport, públics i privats, 
és un element clau per ser eficient en l’ús de les infraestructures.

La mobilitat urbana serà un dels àmbits d’actuació amb més dinamisme en les 
properes dècades i sobre el qual els organismes públics estan cridats a tenir un 
paper rellevant. Els reptes que es plantegen són:

• Definició d’un finançament sostenible del transport públic.

•  Adreçar els problemes creixents que s’esperen entorn de la distribució 
urbana de la mercaderia, amb mesures innovadores per reduir els vehi-
cles-quilòmetre.

•  Una major coordinació entre les diferents Administracions Públiques amb 
competència en mobilitat.

• Integrar la planificació de la mobilitat amb la urbanística. 

No només mobilitat

Si bé el debat sobre infraestructures productives es centra bàsicament en la 
mobilitat, cal tenir en compte altres models d’infraestructures que són impor-
tants des del punt de vista de la qualitat de vida, i també de l’activitat producti-
va, com és el tema de l’aigua.

Les conclusions no són massa diferents a les que s’han vist anteriorment, en el 
sentit que cal avaluar les actuacions, gestionar l’oferta i garantir un finança-
ment sostenible.
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Les tarifes de l’aigua han de combinar una sèrie de requisits: la necessitat de 
recuperar els costos, l’eficiència en la prestació del servei, la gestió d’un recurs 
escàs i el fet de tractar-se d’un element bàsic per a les necessitats humanes i 
socials.

La consideració de monopoli natural ha condicionat la prestació del servei. Un 
servei amb múltiples formes de gestió, cadascuna amb avantatges i inconve-
nients, en les quals incideixen aspectes tant tècnics com ideològics. L’elecció 
de la forma de gestió hauria d’estar definida per criteris d’eficiència.

El sòl com factor productiu

El sòl és un factor de producció que té importància en les decisions de localit-
zació empresarial, i que incideixen també en el benestar de la població. Això és 
encara més important en un país com Catalunya, on el territori és un bé escàs. 

Els grans dèficits urbanístics heretats d’abans de la democràcia (manca de zo-
nes verdes, equipaments, carrers sense urbanitzar, manca de serveis públics, 
etc.) avui podem dir que són cosa del passat. Per contra, els entorns urbans 
destinats a la indústria i a l’activitat econòmica han quedat relegats a un segon 
terme. Primer han estat els ciutadans, després les empreses.

Tot i així, s’ha produït una proliferació de sòls per a activitat econòmica arreu 
del país. Aquesta proliferació en part ve motivada per una manca de visió glo-
bal que permeti racionalitzar la ubicació d’aquests sòls. Cal abordar l’ordenació 
dels sòls per a activitats econòmiques a partir de l’escala territorial que els cor-
respon i amb una visió integrada de totes les administracions implicades (Ge-
neralitat, comarques i municipis).

L’anàlisi de la cadena de valor de la transformació urbanística del sòl mostra si-
tuacions molt diferents. No és idèntica a escala del territori, ni és el mateix 
abordar els reptes que suposen els creixements en extensió o els dels territoris 
urbans ja plenament consolidats. 

Per tant, la delimitació i l’impuls present i futur del sòl per a activitat econòmi-
ca arreu del territori requereix aproximacions flexibles i adaptades i, conse-
güentment, saber prioritzar i discriminar objectius per a cada cas.

Pel que fa a legislació urbanística, cal superar la rigidesa dels instruments de 
planejament, reflexionar sobre els drets i obligacions del marc legal urbanístic 
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vigent, renovar les restriccions que suposa la normativa urbanística referent 
als usos permesos en aquests tipus de sòls, i acotar el cost del temps com a 
variable clau per a la viabilitat econòmica i financera d’aquests processos de 
transformació.

Els instruments propis de la promoció econòmica i dels plans de gestió tenen 
un paper cabdal per donar continuïtat i resultat a iniciatives tant per a noves 
actuacions com per als sòls ja consolidats. Els models de col·laboració publi-
coprivada poden ajudar a la reactivació dels sòls d’activitat econòmica avui 
consolidats.

El desajust que es produeix en termes de sòl per a activitats econòmiques, fa 
que sigui necessari posicionar-la en termes d’interès general. Sense el compro-
mís del públic, no serà possible capgirar la situació. Sense el compromís del 
teixit empresarial, menys encara.

Resum i idees-força

Aquestes reflexions que surten de la lectura de les diverses ponències presen-
tades es poden agrupar en una sèrie d’idees-força sobre el tema.

•  Les infraestructures segueixen sent un element clau per a la competitivi-
tat del país. Davant la necessitat d’aprofundir la renovació de les bases de 
competitivitat de l’economia catalana, cal replantejar decididament la po-
lítica d’inversions, prioritzant el criteri d’eficiència i de rendibilitat social, 
ambiental i econòmica de la inversió per sobre d’altres tipus de criteris.

•  L’avaluació de les inversions en infraestructures ha de ser un element 
central que permeti ajudar a la presa de decisions en actuacions que ne-
cessiten una important dotació de recursos i que tenen una vida útil molt 
elevada, la qual cosa fa que les decisions en aquest àmbit tinguin un alt 
cost d’oportunitat. Independència de l’avaluació, transparència, utilitza-
ció de mètodes contrastats, criteris homogenis i anàlisi dels impactes 
globals són elements clau.

•  Els models de finançament de les infraestructures han d’estar vinculats a 
l’eficiència de la gestió. Es tracta que la manera de finançar i de gestionar 
les infraestructures aportin valor al sistema. Cal buscar en cada cas el mè-
tode més eficient tenint en compte els recursos existents, els beneficis i 
costos que generin i com es distribueixen.
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•  Cal trobar un model de finançament del transport públic que garanteixi la 
seva sostenibilitat econòmica, però que també sigui un element que n’in-
centivi l’ús i que permeti reduir les externalitats negatives.

•  Ateses les diferents administracions i agents públics i privats que actuen a 
escala catalana, és important la coordinació entre ells, de manera que la 
concentració de les recaptacions del sistema i el repartiment amb criteris 
d’optimització faciliti l’aplicació de les innovacions financeres més adap-
tades a l’entorn català. L’impuls d’una agència catalana de mobilitat po-
dria ser un instrument en aquesta direcció, tant per a l’ordenació del 
transport públic com del privat.

•  Les noves tecnologies, com ara el big data, l’Internet of Things, la intel·li-
gència artificial, la sensorització i els avenços en els sistemes intel·ligents 
de transport, són oportunitats per millorar l’eficiència de la mobilitat. Ara 
bé, les infraestructures estan previstes per a períodes de vida útil molt 
llargs. Tot i els canvis tecnològics, no és plausible preveure una obsoles-
cència accelerada. Això fa que la introducció dels canvis tecnològics i de 
fenòmens com la digitalització s’hagi de fer de manera gradual i progres-
siva. No es poden canviar les infraestructures, sinó adaptar-les al nou en-
torn tecnològic.

•  Si bé el debat sobre infraestructures productives es centra bàsicament en 
la mobilitat, cal tenir en compte altres models d’infraestructures que són 
importants des del punt de vista de la qualitat de vida, i també de l’activi-
tat productiva, com és el tema de l’aigua. Les tarifes de l’aigua han de 
combinar una sèrie de requisits: la necessitat de recuperar els costos, 
l’eficiència en la prestació del servei, la gestió d’un recurs escàs i el fet de 
tractar-se d’un element bàsic per a les necessitats humanes i socials.

•  En un país com Catalunya, el territori esdevé un factor de producció bàsic, 
i les infraestructures en forma de sòls preparats per acollir activitats eco-
nòmiques és un factor de competitivitat. Cal superar la rigidesa dels ins-
truments de planejament, reflexionar sobre els drets i obligacions del 
marc legal urbanístic vigent, renovar les restriccions que suposa la nor-
mativa urbanística referent als usos permesos en aquests tipus de sòls, i 
acotar el cost del temps com a variable clau per a la viabilitat econòmica i 
financera d’aquests processos de transformació. Sense el compromís del 
públic, no serà possible capgirar la situació. Sense el compromís del teixit 
empresarial, menys encara.
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Resum

Els darrers 30 anys s’ha triplicat la dotació de capital en infraestructures de mobilitat 
a Catalunya, malgrat que encara persisteixen dèficits en la xarxa viària i ferroviària, 
agreujats a partir de 2011 per la caiguda de la inversió i la baixa participació de Catalu-
nya en el conjunt de la inversió estatal. El context de limitació de recursos públics fa 
necessari el replantejament de les polítiques d’inversió per tal de prioritzar els crite-
ris d’eficiència i de rendiment social, ambiental i econòmic, la gestió de la demanda, 
la coordinació entre administracions i la col·laboració publicoprivada com a comple-
ment a la via pressupostària.

1. Introducció

L’anàlisi de la dotació d’infraestructures de transport i de l’esforç inversor as-
sumit per les administracions públiques han estat una constant a Catalunya les 
darreres dècades, incloent-hi les dues edicions precedents del Congrés d’Eco-
nomia de Catalunya dels anys 1979 i 1988.

L’estudi de la distribució territorial de la inversió en infraestructures, de l’apli-
cació o no de criteris d’eficiència en la distribució d’aquesta inversió, de l’ade-
quació de la inversió feta a la realitat econòmica de Catalunya o dels criteris de 
priorització en l’execució de les actuacions planificades han estat objecte re-
current de reflexió.
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Ja a principis dels anys noranta, quan s’entreveia que el cicle econòmic expan-
siu de la segona meitat dels vuitanta s’estava esgotant, es va obrir a Catalunya 
un debat intens sobre la necessitat de millorar significativament les infraes-
tructures de transport, comunicació i energètiques.

Tanmateix, el context econòmic ha canviat molt en els darrers anys. Avui hi ha 
dos condicionants nous que s’han instal·lat en la política d’inversions públiques 
sense data de caducitat a la vista. El primer és que els recursos són més limitats 
perquè els pressupostos públics no poden créixer com ho havien fet en el pas-
sat. I el segon és que cal procurar que el retorn de la inversió pública sigui com 
a mínim el cost dels recursos emprats, atès que el nivell de dotació d’infraes-
tructures públiques de transport ha arribat a un grau de maduresa raonable en 
el conjunt del territori.

En paral·lel, es constata que, davant de la necessitat de renovar en profunditat 
les bases de competitivitat de l’economia en termes de sostenibilitat global i 
de descarbonització del transport, caldrà prioritzar el criteri d’eficiència i de 
rendibilitat social i econòmica de les inversions per sobre de criteris de cohesió 
territorial. Perquè, ni que sigui lentament, sembla que la societat catalana va 
assumint que cal superar els tradicionals enfocaments d’increment de l’oferta 
per als de gestió dinàmica i intel·ligent (en la mesura que sigui possible i la tec-
nologia ho permeti) de la demanda.

En base a totes aquestes consideracions, l’objectiu d’aquest treball és doble. 
En primer lloc, identificar què ha succeït i què hem après des del darrer Con-
grés, ara fa 30 anys. Així, s’analitza l’evolució al llarg del temps de l’estoc de 
capital públic del que aleshores es coneixia com a infraestructures de trans-
port i ara anomenem infraestructures de mobilitat. També es compara l’evolu-
ció dels fluxos d’inversió entre diferents territoris, només a nivell espanyol. A 
més, s’avalua fins a quin punt la distribució de la inversió en infraestructures de 
transport ha seguit criteris econòmics, d’eficiència i de rendibilitat en el cas de 
Catalunya.

Una vegada completat aquest balanç de situació, el segon objectiu és descriu-
re les perspectives que raonablement haurien de guiar el desenvolupament fu-
tur de les infraestructures catalanes, que no passen tant per expandir l’estoc 
disponible com per establir unes regles de bona governança en totes les eta-
pes del procés: planificació, finançament, execució i manteniment.
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De fet, al nostre entorn el futur apunta cap a una gestió de les infraestructures 
més enfocada a l’eficiència global del procés i cap a la consolidació i optimitza-
ció de l’estoc existent. En aquest sentit, la coordinació entre les diferents ad-
ministracions públiques serà un factor clau per a la millora dels processos de 
presa de decisió, l’augment de l’eficiència de la gestió del territori i la major 
previsibilitat en els terminis de posada en servei de les infraestructures.

Així doncs, la ponència consta de quatre apartats. En el primer es fa un repàs 
de quina era la situació i el debat de les infraestructures de transport l’any 
1988, quan es va celebrar l’anterior Congrés d’Economia de Catalunya. En el 
segon apartat es presenta una revisió històrica dels principals aspectes que 
han estat objecte de debat en l’anàlisi de les infraestructures al llarg dels dar-
rers 30 anys. En el tercer, es fa un balanç de l’evolució de les infraestructures 
de mobilitat al llarg dels darrers 30 anys, a través dels cinc vectors que definei-
xen el nostre model. Finalment, en el quart apartat s’introdueixen, en forma 
de conclusions, una sèrie de reflexions de futur atenent a tot el balanç fet als 
apartats precedents i es presenten els reptes més importants a què s’enfronta 
la governança de les infraestructures.

2. La situació de les infraestructures l’any 1988

En l’anterior Congrés d’Economia de Catalunya celebrat el 1988, ara fa 30 anys, 
el document que analitzava la situació de les infraestructures (Clavera et al., 
1988) s’emmarcava en el compliment del Tractat de Roma, que dedicava el Tí-
tol IV a la política comuna de transports, després que Espanya s’incorporés a la 
Comunitat Europea l’any 1986. La política de transports comunitària anava ad-
quirint una nova dimensió. Per una banda, es feia més imprescindible haver de 
facilitar la veritable finalització del procés d’unificació del mercat. Per l’altra, 
tenia el repte d’eixamplar-se a nous camps no considerats inicialment (teleco-
municacions, gas, dades, etc.). Tanmateix, en la ponència es reconeixia que la 
política de transports era una de les polítiques comunitàries més endarrerides 
en la seva aplicació. El debat en aquell moment era com afrontar la liberalitza-
ció dels mercats sense caure en la desregulació.

El segon element que centrava el debat de les infraestructures a finals dels 80 
eren els problemes de coordinació entre administracions després del traspàs 
de competències cap a les comunitats autònomes que s’havia realitzat pocs 
anys abans. La xarxa de carreteres es va decidir traspassar quan l’itinerari es 
desenvolupava íntegrament en el territori de la comunitat autònoma, per la 
qual cosa les decisions del Govern de la Generalitat acabarien tenint una impor-
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tància rellevant als fluxos de trànsit per carretera. En canvi, la xarxa de ferro-
carril no es va traspassar i, per tant, la funció del Govern de la Generalitat es li-
mitaria únicament a fer recomanacions. Encara avui s’arrosseguen els 
problemes de coordinació entre l’Estat i la Generalitat que han dificultat la pla-
nificació estratègica tant de la xarxa viària com de la xarxa ferroviària, i que 
ocasionen dificultats recurrents en la gestió del dia a dia.

Així ho posen de manifest la manca de definició del model de gestió futura de 
la xarxa viària d’altes prestacions (autopistes i autovies) o el garbuix compe-
tencial que envolta les rodalies metropolitanes (on l’Estat és titular de les infra-
estructures d’ADIF, que suporten els serveis de Rodalies i Regionals dels quals 
n’és titular la Generalitat, tot i que conviuen sobre les mateixes vies amb la 
llarga distància, de la qual n’és titular l’Estat, per bé que dins la regió metropo-
litana de Barcelona la Generalitat també és titular per mitjà d’FGC de determi-
nades infraestructures i serveis...), i que s’ha traduït de cara als usuaris en reite-
rades incidències en els serveis de transport ferroviari de persones. De fet, 
aquests són dos dels principals problemes que presenta actualment la gestió 
de les infraestructures de mobilitat a Catalunya i que tenen l’origen en les deci-
sions que es van prendre als anys 80.

Finalment, el tercer element de debat en aquella època era com repartir el cost 
de construcció de les grans xarxes de transports que en aquell moment s’esta-
ven planificant. Per exemple, el volum d’inversions previstes al Pla de Carrete-
res de Catalunya 1984-1992 era de 326.913 milions de pessetes, la inversió més 
important prevista fins al moment. La Generalitat es faria càrrec de 222.857 mi-
lions, l’Estat de 91.882, les diputacions de 1.506 i els 10.667 restants corrien a 
càrrec de diferents institucions. Però el Govern Central va preveure unes inver-
sions de 46.500 milions de pessetes per al període 1984-1990, aproximada-
ment la meitat de la quantitat prevista al Pla. Ja s’observaven, doncs, en aquells 
moments les dificultats d’assolir acords en el repartiment del finançament pú-
blic de les infraestructures.

En aquest context, es van dipositar moltes esperances en el finançament pro-
cedent de les institucions comunitàries (fons estructurals) d’algunes de les ac-
tuacions prioritàries en carreteres que s’estaven executant llavors o que esta-
ven en fase d’estudi, com ara els cinturons de Barcelona, l’Autopista del Garraf, 
l’Eix Barcelona-Puigcerdà, les actuacions a l’Eix del Llobregat o la construcció 
de l’Eix Transversal. També es van publicar estudis que apostaven per la reno-
vació del Port i de l’Aeroport de Barcelona, i per l’enllaç ferroviari d’alta veloci-
tat entre Barcelona i la frontera amb amplada de via europea, temes que van 
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continuar vius en el debat tècnic i de l’opinió pública durant més de 20 anys 
fins que finalment es van dur a terme i van entrar en servei.

3. Visió històrica del debat de les infraestructures 1988-2018

Les infraestructures han estat un clàssic en el debat econòmic de Catalunya 
des de la instauració de la democràcia i la creació de les autonomies, si bé ha 
estat molt més intens a partir de la dècada dels 90 amb l’inici de la política d’in-
versió en infraestructures. De fet, en la pròpia ponència presentada en el Con-
grés d’Economia de l’any 1988 sobre infraestructures (Clavera et al., 1988) es 
reconeixia el que era una realitat fins aquell moment: “malauradament els eco-
nomistes catalans —i també els de la resta de l’Estat— no han demostrat els 
darrers anys un interès suficient en la qüestió de les infraestructures de trans-
port”. Tanmateix aquesta reflexió no és generalitzable a totes les institucions, 
atès que organismes com la Cambra de Comerç de Barcelona o el Consell de 
Cambres de Catalunya ja venien realitzant estudis i posicionaments sobre les 
infraestructures ben bé al llarg de tot el segle XX.

La xarxa de transports no pot ser considerada com un sector aïllat de l’econo-
mia, sinó que ha de ser contemplada com un dels pilars transversals de la seva 
competitivitat per les vinculacions que té als processos productius. Aquesta 
vinculació fa que les ineficiències que es puguin donar en aquest sector es tras-
lladin directa o indirectament a la resta de sectors econòmics.

Diversos estudis han analitzat l’impacte de les infraestructures sobre la funció 
de producció agregada. Un dels primers estudis de referència és el d’Aschauer 
(1989), que va obtenir una elasticitat producte de les infraestructures de 0,39 
per al període 1949-1985. És a dir, un increment de la relació capital públic/capi-
tal privat podia incrementar la productivitat multifactorial un 4%. Estudis poste-
riors han demostrat que aquesta estimació era exagerada i l’han calculada en-
tre el 0,04 i 0,15. Una conclusió similar s’obté de l’estudi de Mas et al. (1996) 
que amb dades de les comunitats autònomes espanyoles per al període 1964-
1991 estima que l’elasticitat és de 0,14 per als primers anys (extensió de la xar-
xa bàsica), però cau fins al 0,08 quan es considera tot el període (inclou ampli-
acions i o millores sobre la xarxa bàsica existent). Els resultats confirmarien la 
hipòtesi que, a mesura que la xarxa de transport es va completant, es fa més 
difícil obtenir increments de productivitat en resposta a noves infraestructu-
res. En definitiva, els estudis han demostrat que la inversió en infraestructures 
per si mateixa no genera increments del PIB si no s’inverteix allà on aquesta 
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infraestructura és necessària i aporta valor al sistema de producció o desenca-
lla colls d’ampolla (Bel i Garcia-Milà, 2007). D’aquesta manera, quan les dotaci-
ons de capital públic són cada cop més semblants entre les regions, la capaci-
tat de la inversió pública per afavorir la convergència és més limitada i, a més a 
més, probablement té un cost d’oportunitat molt important. En aquestes cir-
cumstàncies, no adreçar les inversions públiques cap a les regions més produc-
tives pot tenir efectes econòmics negatius en termes d’eficàcia global i de po-
tencial de creixement (Lladós, 2003).

La discussió sobre si la dotació pública d’infraestructures de transport i l’esforç 
inversor de l’Estat són prou adequats a la realitat econòmica de Catalunya, en 
comparació amb altres territoris, és una preocupació que va sorgir a principis 
dels anys noranta, quan s’entreveia que el cicle econòmic expansiu de la sego-
na meitat dels vuitanta s’estava esgotant, i s’ha mantingut fins als nostres dies.

Durant la dècada del 2000-2010, el debat de les infraestructures va passar del 
terreny de la regulació i planificació de les infraestructures de transport priori-
tàries al reconeixement fefaent que Catalunya acumulava un dèficit en carrete-
res, ferrocarril i aeroports i, s’adduïa que la inversió pública a Catalunya havia 
estat, respecte a la seva dimensió econòmica, molt inferior a la d’altres regions 
espanyoles, reclamant així un tracte equitatiu durant un cert període de temps 
que permetés eliminar el dèficit d’inversió. No s’han de menysprear tampoc les 
limitacions que imposa un model de gestió molt centralitzat i amb uns criteris 
d’eficiència escassos en el qual no es deixa espai a mecanismes que permetri-
en introduir major competència i eficàcia tant en les decisions d’inversió com 
en les d’utilització de les infraestructures disponibles (Bel i Garcia-Milà, 2007).

A partir del 2010, el debat de les infraestructures ha evolucionat centrant-se 
més en la falta de criteris de rendibilitat social que ha acompanyat la presa de 
decisions, especialment durant l’època de bonança econòmica, i que ha gene-
rat infraestructures infrautilitzades i amb un escàs retorn social.

Durant tot aquest temps, la Cambra de Comerç de Barcelona ha estat una de 
les entitats més actives en l’anàlisi i seguiment de les inversions públiques i que 
més ha reivindicat la necessitat de reduir el dèficit històric d’infraestructures 
que afectava a Catalunya. Diferents estudis publicats i posicionaments demos-
tren aquest lideratge, especialment des de l’any 2000 (Cambra, 2002; Cambra, 
2007; Poveda i Rovira, 2014), tot i que també amb anterioritat (Consell de Cam-
bres de Catalunya, 1991), i especialment per mitjà de les publicacions de l’Estu-
di Llotja d’Infraestructures i Territori.
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A través de l’Estudi Llotja, la Cambra de Comerç de Barcelona ha exercit la seva 
funció impulsora de la reflexió i el debat social i institucional que es genera al 
voltant de les infraestructures i l’ordenació del territori, aportant elements de 
racionalitat i objectivitat. El seu objectiu ha estat analitzar de manera global, 
tant quantitativament com qualitativament i a llarg termini, els desafiaments a 
què s’enfronta Catalunya per satisfer les seves aspiracions socials, econòmi-
ques i empresarials.

Els treballs de l’Estudi Llotja han estat anàlisis i seguiments de l’horitzó imme-
diat, amb previsions de tendències de futur, i l’establiment de propostes de 
noves infraestructures a llarg termini. Les seves aportacions han estat pione-
res a Catalunya en qüestions com la reflexió estratègica sobre la productivitat 
territorial de la inversió en infraestructures (Estudi Llotja, 2003) o l’avaluació 
socioeconòmica aplicada a grans infraestructures a partir de la combinació de 
l’anàlisi cost-benefici, la quantificació dels beneficis i costos per als diferents 
agents i la quantificació de l’impacte macroeconòmic sobre l’economia catala-
na mitjançant l’anàlisi input-output (Estudi Llotja, 2004; Estudi Llotja 2008).

Però la contribució de la Cambra de Comerç de Barcelona no s’ha limitat a 
l’anàlisi de gabinet, sinó que ha fet importants contribucions en l’elaboració i 
consens de propostes, a partir de la generació d’opinió i d’estudis específics, 
fins i tot actuant com aglutinador de l’opinió de la societat civil en moltes oca-
sions.

Les principals contribucions han estat:

1. Denunciar, any rere any, la manca d’inversió a Catalunya procedent de 
l’Estat en comparació al seu pes econòmic i la discriminació que ha patit 
en relació amb altres territoris amb un nivell de renda superior. Així com 
la necessitat de superar el model radial cap a un model de xarxa (tant 
pel que fa a la xarxa viària com a la xarxa ferroviària, on s’està tornant a 
reproduir l’esquema radial amb la nova xarxa d’alta velocitat).

2. Reclamar un “Pacte d’Estat sobre infraestructures” que pogués situar el 
debat sobre l’estat de les infraestructures al marge de la política. Aques-
ta petició es va fer el 2003 i va consistir en dos punts principalment: 1) 
demanar un esforç inversor a Catalunya del 4,5% del PIB durant deu anys 
per eliminar el dèficit acumulat d’inversió i, a la vegada, una execució del 
100% de la inversió pressupostada; 2) l’elaboració d’una cartera d’obres 
d’infraestructures de gran rendibilitat econòmica i social per a la seva 
realització a mitjà i llarg termini.
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3. Amb l’objectiu de corregir el dèficit d’infraestructures a Catalunya, la 
Cambra va defensar la inclusió de la disposició addicional tercera de l’Es-
tatut d’autonomia de 2006, que establia que, per a un període de set 
anys, les inversions de l’Estat en infraestructures a Catalunya s’havien 
d’equiparar a la seva participació en el PIB espanyol. La Cambra també 
va contribuir a la definició del concepte d’inversió en infraestructures 
(Cambra, 2007) i, posteriorment, a fer el seguiment de la seva aplicació 
els anys 2007-2013, si bé la disposició va ser anul·lada per la sentència del 
Tribunal Constitucional de l’any 2010 sobre l’Estatut, deixant sense efec-
te vinculant per a l’Estat la citada disposició.

4. Denunciar la falta de concertació entre les diverses administracions pú-
bliques amb competències sobre el territori, que fa que els nous projec-
tes pateixin retards excessius en la seva tramitació i en la seva execució 
o, fins i tot, el desviament de la inversió cap a altres territoris on les actu-
acions resulten de gestió menys complexa.

5. Impulsar un nou model de gestió individualitzada per als aeroports cata-
lans basat en la separació de la regulació aeroportuària de la gestió em-
presarial. Aquest objectiu no s’ha aconseguit malgrat les mobilitzacions 
a favor de la societat civil catalana. Fruit d’aquesta reivindicació històrica 
i de la necessitat d’impulsar les connexions intercontinentals de l’Aero-
port de Barcelona va néixer Gestió i Promoció Aeroportuària (GPA) i, 
posteriorment, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA).

6. Recomanar la participació del sector privat en el finançament de les in-
fraestructures de transport en determinats casos, i molt singularment 
en la provisió i manteniment de la xarxa viària d’altes prestacions en 
aplicació dels principis “qui usa paga” i “qui contamina paga”. Tal com 
es descriu a Estudi Llotja (2008), a l’enfocament exclusivament financer 
caldria sumar-hi altres criteris, en especial els següents: l’optimització de 
la utilització de la capacitat viària; la reducció dels costos de viatge i de 
les externalitats negatives; i l’augment en la utilització del transport pú-
blic en els entorns més congestionats.

4.  Anàlisi dels cinc vectors que defineixen el model de transport a 
Catalunya durant les últimes tres dècades

El context econòmic ha evolucionat molt al llarg dels darrers 30 anys. Avui hi 
ha tres condicionants nous en la política d’inversions públiques: a) els recursos 
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són més limitats perquè els pressupostos públics no poden dedicar-hi tants re-
cursos com ho van fer en el passat i el previsible creixement en les dotacions 
pels propers anys serà limitat; b) cal assegurar que el retorn de la inversió sigui 
com a mínim el cost dels recursos utilitzats, atès que el nivell de dotació d’in-
fraestructures públiques de transport ha arribat a un grau de maduresa raona-
ble en el conjunt del territori espanyol, si bé s’observen encara dèficits en al-
guns territoris i en alguns tipus d’infraestructures, i c) les futures inversions 
estatals a les diferents comunitats han de contribuir a incrementar la producti-
vitat de l’economia, superant definitivament la política de distribució de la in-
versió atenent de forma prioritària la cohesió territorial i les xarxes radials.

En aquest context, la situació de les infraestructures ha variat substancialment 
entre 1988 i 2017. Els cinc vectors que defineixen el model de transports a Cata-
lunya són els que s’enumeren a continuació i s’analitzaran amb més profundi-
tat en els apartats següents:

1. L’anàlisi de les sèries històriques de capital productiu a Espanya recolli-
des per Fundación BBVA i IVIE permet constatar que, malgrat la intensa 
caiguda de la inversió dels darrers anys, l’estoc de capital en infraestruc-
tures de transport s’ha multiplicat per tres en el període 1988-2013 (sent 
el 2013 l’últim any disponible de la sèrie en el moment de redactar aques-
ta ponència). A efectes metodològics, l’estimació d’aquest estoc de ca-
pital s’obté utilitzant el mètode de l’inventari permanent (MIP), acumu-
lant la inversió realitzada al llarg del període i descomptant-ne la 
depreciació i les retirades.

 D’aquesta manera, l’economia espanyola ha aconseguit situar-se en el 
nivell d’altres països més desenvolupats quant a infraestructures públi-
ques. Aquest resultat és generalitzable a les comunitats autònomes, in-
cloent Catalunya (Mas i Benages, 2014). Tanmateix, com veurem tot 
seguit, Catalunya continua acumulant un dèficit d’infraestructures quan 
es compara la seva participació en l’estoc de capital espanyol amb el seu 
pes econòmic en el PIB.

2. La composició del dèficit d’infraestructures per tipologia de transport 
ha variat en la darrera dècada. Catalunya manté el tradicional dèficit 
d’infraestructures en carreteres i, en menor mesura, en ports i ferrocar-
ril, mentre que l’esforç inversor dels darrers anys ha permès eliminar el 
dèficit acumulat en l’àmbit aeroportuari.

3. La inversió s’ha utilitzat com a principal eina d’ajust dels pressupostos 
públics durant l’etapa de més exigència de consolidació fiscal. La inver-
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sió ha estat la partida pressupostària que més s’ha reduït als pressupos-
tos públics (tant de l’Estat com de la Generalitat), i això explica que l’es-
forç inversor del conjunt d’administració a Catalunya hagi passat de ser 
superior al 5% del PIB de mitjana durant el període 2005-2009 a caure 
pocs anys després a un mínim històric de l’1,6% del PIB el 2015.

4. La política d’inversió de l’Estat ha estat uniformadora i basada en el cri-
teri del reequilibri territorial. Per tant, la distribució geogràfica de les in-
versions no ha tingut en compte les necessitats reals de l’economia pro-
ductiva sinó el reequilibri territorial. Això ha comportat una pèrdua de 
rendibilitat econòmica i social de les inversions, i una assignació inefici-
ent d’aquestes inversions, fet que és molt costós per a tota economia, ja 
que es tracta d’inversions amb un manteniment molt car i difícilment re-
versibles (Lladós, 2003).

5. Les limitacions pressupostàries, la menor disponibilitat de fons euro-
peus per al finançament d’infraestructures, combinat amb la demanda 
de noves inversions, van originar noves formes de finançament a la Ge-
neralitat de Catalunya, els anomenats “finançaments específics o es-
tructurats” (concessió, drets de superfície i mètode alemany). Tanma-
teix, aquesta via de finançament s’ha demostrat insostenible i limitativa 
en el temps perquè es basa fonamentalment en el diferiment pressu-
postari. En el nou context de limitació pressupostària caldrà explorar el 
pagament per ús en les infraestructures de transport.

4.1.  La dotació agregada en infraestructures de transport millora, però 
encara se situa per sota de la mitjana estatal

L’economia catalana ha aconseguit millorar considerablement la seva xarxa de 
transports al llarg de les darreres tres dècades. L’estoc de capital en infraes-
tructures de transport públic i privat a Catalunya s’ha multiplicat per més de 3 
entre 1988 i 2013 (últim any amb dades disponibles de la base de dades de Fun-
dación BBVA i IVIE) (gràfic 1).

Malgrat que no hi ha un criteri únic universal que serveixi per valorar el grau de 
participació d’un territori en l’estoc de capital agregat, en el cas de les infraes-
tructures productives caldria esperar una significativa correlació entre la parti-
cipació d’un territori en el PIB i la seva participació en l’estoc de capital, per ra-
ons d’eficiència. Així, en termes de PIB, entre 2000 i 2013 l’estoc de capital 
públic i privat en infraestructures de transport a Catalunya ha anat augmen-
tant progressivament des del 15,1% del PIB català que representava el 2000 fins 
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al 23,7% el 2013. Malgrat aquesta evolució positiva, encara és una xifra inferior a 
la del conjunt de l’economia espanyola, on la dotació de capital en infraestruc-
tures de transport ha passat del 19,8% del PIB el 2000 al 26,3% el 2013, en ter-
mes d’estoc de capital productiu a preus constants de 2010 i PIB a preus cons-
tants de 2010.

Gràfic 1. Capital en infraestructures de transport a preus reals de 2010. 
Catalunya (Índex 1988=100)
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Font: elaboració pròpia, a partir de la base de dades de Fundación BBVA i IVIE.

Tanmateix, tal com mostra el gràfic 2, el diferencial entre la dotació d’infraes-
tructures de transport en percentatge del PIB de Catalunya i Espanya s’ha re-
duït, atès que ha passat de ser a l’entorn de cinc punts de PIB superior a Espa-
nya en els primers anys del període a situar-se en un mínim de 2,6 punts l’any 
2013. Això vol dir que el tradicional dèficit de dotació d’infraestructures de 
transport de Catalunya en relació amb el conjunt d’Espanya s’ha reduït —però 
no eliminat— almenys fins a l’any 2013, i està per veure com ha evolucionat del 
2014 a enguany, ja que els darrers anys s’han caracteritzat per ser especialment 
negatius per a la inversió en infraestructures a Catalunya.

Si considerem únicament les infraestructures públiques (que no inclou AENA 
perquè la metodologia de Fundación BBVA i IVIE la considera infraestructura 
privada en obtenir la major part dels seus ingressos de forma privada), l’estoc 
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a Catalunya seria del 13,4% del PIB i al conjunt d’Espanya del 17,3% el 2013. Per 
tant, el diferencial entre Espanya i Catalunya (en percentatge de PIB de cada 
territori) s’hauria reduït menys que quan es considera el capital total (públic i 
privat). Això explicaria que la tendència a la correcció del gap que s’observa en 
el capital en infraestructures total (públic i privat) a partir de 2006 tindria la 
seva explicació en la construcció de les grans infraestructures, però especial-
ment en l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona.

Gràfic 2. Capital en infraestructures de transport a preus reals de 2010 (en % 
del PIB de cada territori)
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Font: elaboració pròpia, a partir de la base de dades de Fundación BBVA i IVIE i INE.

Com a resultat d’aquesta evolució, Catalunya ha anat recuperant progressiva-
ment pes en l’estoc de capital en infraestructures de transport instal·lat al con-
junt de l’Estat espanyol (gràfic 3). Els darrers 30 anys es poden dividir clara-
ment en dos períodes. En el primer, que aniria de 1988 fins a l’any 2005, es 
produeix un descens del pes relatiu de Catalunya en el conjunt de l’Estat, que 
passa de representar el 16% el 1988 a quedar poques dècimes per sobre del 14% 
el 2005. En el segon període, de 2006 fins al final de la sèrie disponible, s’obser-
va una recuperació del pes relatiu perdut i fins i tot una millora dels registres 
fins arribar a assolir una participació del 16,8% el 2013, la xifra més alta del perí-
ode analitzat.
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Gràfic 3. Capital en infraestructures de transport a preus de 2010. Catalunya 
sobre Espanya (en %)
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Font: elaboració pròpia, a partir de la base de dades de Fundación BBVA i IVIE.

Tanmateix, malgrat l’evolució ascendent de la participació de Catalunya en 
l’estoc de capital en infraestructures del conjunt de l’Estat, el percentatge as-
solit (16,8%) continua sent inferior al pes de l’economia catalana en el PIB espa-
nyol (19%), si bé ja iguala el seu pes en la població espanyola (16%).

4.2. Del dèficit en aeroports al dèficit de la xarxa viària

Al gràfic 4 es compara la participació de Catalunya en l’estoc de capital en in-
fraestructures de transport al conjunt de l’Estat, per categoria d’actiu, al llarg 
del període 1988-2013, segons la base de dades Fundación BBVA i IVIE. Com es 
pot observar, aquesta participació varia en funció del tipus d’infraestructura, 
però es desprèn clarament que Catalunya ha augmentat la seva participació 
relativa en la dotació de capital espanyol en infraestructures ferroviàries i en 
infraestructures aeroportuàries, fins a superar el 20% (a partir de 2007 en el 
primer cas i a partir de 2009 en el segon cas). Per tant, segons aquestes dades, 
en els dos casos s’hauria superat la situació de dèficit que Catalunya acumulava 
històricament en termes estrictament de dotació de capital, al menys fins al 
2013.
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Gràfic 4. Capital en infraestructures per tipus de transport a preus de 2010. 
Catalunya sobre Espanya (en %)
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Font: elaboració pròpia, a partir de la base de dades de Fundación BBVA i IVIE.

Però això no treu que en el cas del ferrocarril hi hagi un excessiu pes del trans-
port de passatgers en alta velocitat (AVE) en detriment del sistema de rodalies 
o del transport ferroviari de mercaderies, que és una demanda històrica del 
teixit industrial català i que hauria de reflectir la importància geoestratègica de 
Catalunya com a porta d’entrada de mercaderies cap a Europa (concentra el 
25% del transport de passatgers i de mercaderies per tren d’Espanya, segons 
Poveda i Rovira, 2014). També s’ha de tenir en compte que, a partir de 2013, 
Catalunya ha perdut pes en el repartiment de la inversió estatal, sobretot per 
l’efecte de la construcció de noves línies d’alta velocitat arreu d’Espanya.

Per altra banda, la dotació d’infraestructures portuàries ha millorat també el 
seu pes relatiu però en menor mesura que les anteriors, fins a assolir una parti-
cipació del 16,7% sobre el conjunt de l’Estat el 2013. Aquest percentatge no no-
més és inferior al pes econòmic de Catalunya aquell any (18,8%), sinó que que-
da força lluny del percentatge que representa el PIB de Catalunya sobre el PIB 
agregat de les comunitats que tenen port (28,9%) (taula 1). Tanmateix, aquest 
dèficit aparentment tan elevat no es correspon amb la percepció de disposar 
d’una correcta dotació portuària, especialment als ports de Barcelona i Tarra-
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gona (excepte pel que fa als seus accessos terrestres, tant viaris com ferrovia-
ris) i es pot explicar per la diferent intensitat de capital requerida per les actua-
cions portuàries a la façana atlàntica i cantàbrica respecte de la façana 
mediterrània, amb un clima marítim més benigne. De fet, els territoris amb una 
dotació de capital més alta respecte del seu PIB són Galícia, Astúries i Canàries 
(on s’afegeix el factor d’insularitat), amb la costa exposada a un règim d’onat-
ge més rigorós i, per tant, amb necessitat de majors obres de defensa.

Taula 1. Capital en infraestructures portuàries i pes econòmic

Dades de 2013

Milers € % Milers €
Andalusia 3.459.043 19,1 137.376.858 20,5
Aragó 0 0 0 0
Astúries 1.486.892 8,2 20.668.712 3,1
Balears 746.911 4,1 25.507.987 3,8
Canàries 1.809.478 10,0 39.555.918 5,9
Cantàbria 438.123 2,4 11.750.298 1,8
C-Lleó 0 0 0 0
C-La Manxa 0 0 0 0
Catalunya 3.023.309 16,7 193.126.366 28,9
Com. Valenciana 2.383.485 13,2 95.247.067 14,2
Extremadura 0 0 0 0
Galícia 2.440.365 13,5 53.710.116 8,0
Madrid 0 0 0 0
Múrcia 480.483 2,7 26.479.434 4,0
Navarra 0 0 0 0
Pais Basco 1.546.252 8,5 62.647.749 9,4
La Rioja 0 0 0 0
Ceuta i Melilla 305.456 1,7 2.951.985 0,4
ESPANYA 18.119.798 100 669.022.490 100

Dotació de capital en ports PIB (amb ports)

Font: elaboració pròpia, a partir de la base de dades de Fundación BBVA i IVIE i INE.

Finalment, el major dèficit de dotació d’infraestructures es dona en la xarxa vi-
ària, on el pes relatiu de Catalunya sobre el total estatal era del 13,8% el 2013, la 
més baixa de totes les categories de transport i sense evolució alcista, i molt 
lluny del pes de l’economia catalana i també del seu pes poblacional. Per tant, 
podem afirmar que afrontar aquest dèficit serà un dels principals reptes dels 
propers anys, i més en un context de finalització dels terminis de vigència de 
les concessions d’una part rellevant de les vies catalanes d’altes prestacions.
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A l’estudi de Poveda i Rovira (2014) publicat a la Memòria Econòmica de Catalu-
nya es van analitzar els dèficits d’inversió per tipus d’infraestructura de transport 
a Catalunya tenint en compte indicadors de demanda. Això es va fer comparant 
el percentatge d’inversió estatal rebuda a Catalunya durant el període 2004-2012 
en cada mitjà de transport (carreteres, ferrocarril, ports i aeroports), amb indica-
dors de trànsit de mercaderies i passatgers en cada un d’aquests modes. Els re-
sultats van mostrar que a Catalunya els dèficits més importants s’observen en la 
xarxa viària, on s’hi ha destinat el 9,1% de la inversió estatal regionalitzable, men-
tre que per les carreteres catalanes circulen el 15% de les mercaderies estatals, i 
en ferrocarrils, que ha rebut un 19% d’inversió estatal però que concentra el 25% 
del trànsit de mercaderies i passatgers del conjunt d’Espanya.

Tal com es pot veure al gràfic 5, que mostra la distribució de la dotació d’infraes-
tructures a Catalunya per tipus de transport, la xarxa viària ha estat la gran pena-
litzada de la política d’inversions durant la darrera dècada (ha passat de repre-
sentar un màxim del 64,1% sobre el capital total en infraestructures de transport 
el 1999 a un mínim del 50,7% el 2013). Al contrari del que ha succeït amb la xarxa 
ferroviària que ha augmentat considerablement el seu pes relatiu entre l’any 
2000 i 2013 (des d’un mínim del 25,3% el 2000 a un màxim del 33,8% el 2013).

Gràfic 5. Capital en infraestructures a Catalunya per tipus de transport a 
preus de 2010 (en % respecte al capital total en infraestructures)
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4.3. Comportament procíclic de la inversió

Durant els últims 30 anys, la intensitat inversora del sector públic a Catalunya 
ha seguit diferents evolucions. Els creixements més importants es van produir 
a partir de la segona dècada dels vuitanta, arran de l’aprovació del Pla general 
de carreteres 1984-1992. Aquest Pla va suposar l’inici d’un llarg període d’inver-
sió, però no serà fins a partir de 1995 quan es produeixi un augment sense pre-
cedents impulsat per la construcció de la xarxa de ferrocarril d’alta velocitat i 
l’ampliació d’aeroports i ports, que va arribar al seu màxim el 2009, amb les 
mesures d’impuls de la inversió pública (Pla E) per combatre la recessió (Mas i 
Benages, 2014).

A partir de 2010, la inversió pública es va desplomar com a conseqüència del 
canvi de signe de la política fiscal forçada per la crisi del deute i el 2015 (última 
dada disponible) se situa encara un 70% per sota del nivell màxim d’inversió 
pública assolit a Catalunya pel conjunt d’administracions públiques. Com a or-
dre de magnitud, 10.800 milions d’euros el 2009 enfront dels 3.300 milions de 
l’any 2015, d’acord amb la informació que ofereix al seu web el Departament 
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

Tanmateix, l’esforç inversor públic a Catalunya —calculat com la inversió públi-
ca pressupostada en relació amb el PIB— al llarg de 34 anys ha seguit una evo-
lució pro-cíclica, acompanyant al cicle econòmic en lloc d’utilitzar-se per esti-
mular la demanda agregada de l’economia en fases de desacceleració 
econòmica o de crisi.

Segons la sèrie històrica disponible des de l’any 1981 fins a l’any 2015 (publicada 
a la pàgina web del Departament d’Economia i Hisenda), l’esforç inversor del 
conjunt del sector públic a Catalunya va registrar els valors més elevats entre el 
2002 i 2010, quan va ser superior al 4% del PIB (gràfic 6). Cal recordar que, du-
rant aquest període, a Catalunya es van desenvolupar grans projectes en infra-
estructures, coincidint amb una fase de creixement econòmic, entre els quals 
cal destacar: l’AVE Madrid-Barcelona (que va entrar en funcionament al febrer 
de 2008) i l’ampliació de l’Aeroport del Prat (la Terminal-1 va entrar en servei al 
juny de 2009). Aquest impuls inversor durant la fase alcista del cicle econòmic 
va ser compartit per les tres administracions a Catalunya (Estat, Generalitat i 
local), tal com mostra el gràfic 7. Cal tenir en compte que el pes de cada una de 
les tres administracions en el conjunt de la inversió total realitzada a Catalunya 
és força similar en mitjana al llarg del període analitzat.
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Gràfic 6. Inversió real pressupostada pel conjunt d’administracions 
públiques a Catalunya (en % del PIB)
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Font: Departament d’Economia i Hisenda, a partir dels diferents pressupostos.

En el cas de la inversió realitzada per la Generalitat de Catalunya, cal destacar 
l’important creixement observat a partir de 2014 gràcies a l’ús de sistemes de 
finançament extrapressupostaris (vegeu apartat 4.4), amb els que es van fi-
nançar algunes infraestructures de transport i també d’altres tipus. Cal recor-
dar que l’estadística que disposem d’inversió pública va més enllà del concepte 
d’infraestructures de transport, ja que també inclou inversió en infraestructu-
res de salut, educació, TIC, edificis institucionals, etc. Malauradament no hi una 
sèrie històrica disponible sobre quina ha estat la inversió en infraestructures 
de transport que han realitzat les diferents administracions públiques a Catalu-
nya al llarg de les darreres dècades.
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Gràfic 7. Inversió real pressupostada a Catalunya per administració (en % del 
PIB)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

*
19

97
19

98
19

99
20

00
20

01
20

02
20

03
20

04
20

05
20

06
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11
20

12
20

13
*

20
14

20
15

Estat Generalitat Ens locals

*Any 1996, pròrroga pressupostària de l’Estat, s’adopta la dada d’inversió de 1995.

*Any 2013, pròrroga pressupostària de la Generalitat, s’adopta la dada d’inversió de 2012.

Font: Departament d’Economia i Hisenda, a partir dels diferents pressupostos.

A partir de 2010, la crisi econòmica va derivar en restriccions pressupostàries al 
sector públic que van tenir conseqüències molt negatives per a l’esforç inver-
sor, que va passar a situar-se per sota del 2% del PIB, assolint un mínim històric 
el 2014 i 2015 de l’1,6% del PIB.

Si ens referim específicament a la inversió realitzada per l’Estat a Catalunya, 
s’observa que, al llarg de la darrera dècada, l’esforç inversor a Catalunya ha es-
tat sistemàticament menor al seu pes econòmic en el conjunt de l’economia 
espanyola (gràfic 8). A més, la tendència descendent que s’inicia el 2012 no fa 
més que incrementar el diferencial entre Catalunya i la resta de comunitats. 
Concretament, segons dades pressupostades, l’Estat hauria invertit en infraes-
tructures a Catalunya el 10,6% de la inversió real regionalitzada el 2016, força 
inferior al 18,9% que representa el PIB de Catalunya en el conjunt d’Espanya. Tal 
com s’observa al gràfic, al llarg de tota la sèrie disponible homogènia, cap any 

001-256 ponenciasEIX10.indd   45 22/07/2018   15:51:16



46

30 anys d’inversions en infraestructures de mobilitat a Catalunya: balanç...

s’ha superat la barrera del 16% (equivalent al pes poblacional de Catalunya a 
l’Estat), quedant així sempre per sota del pes econòmic de Catalunya.

A més, cal tenir en compte que les dades d’inversió pressupostada acostumen 
a sobreestimar la inversió real, atenent al baix grau d’execució que ha carac-
teritzat la inversió en infraestructures de l’Estat a Catalunya. Així ha succeït any 
rere any durant la darrera dècada, a excepció únicament de l’any 2012, quan es 
va executar per sobre del pressupostat per l’acabament de les obres del tren 
d’alta velocitat fins a la frontera francesa. Però la tònica habitual, tal com es 
pot veure al gràfic 9, és que el grau d’execució de la inversió a Catalunya sigui 
inferior al del conjunt de la inversió regionalitzada.

Gràfic 8. Inversió real pressupostada de l’Estat a Catalunya (en % del total 
regionalitzable)
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Font: elaboració pròpia, a partir de Generalitat de Catalunya i INE.
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Gràfic 9. Grau d’execució de la inversió de l’Estat en infraestructures a 
Catalunya (inversió executada en percentatge de la inversió pressupostada)
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Font: Cambra de Comerç de Barcelona, a partir del Ministeri de Foment i Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques.

La inversió territorialitzada del Grup Foment (que és assimilable al concepte 
d’infraestructures de transport) representa aproximadament el 84% de la in-
versió total que realitza l’Estat a Catalunya. Segons Poveda i Rovira (2014), du-
rant el període 2004-2012, el grau d’execució del Grup Foment a Catalunya ha-
via estat, en mitjana anual, del 82%, inferior respecte al 87% del conjunt de 
comunitats. Els anys posteriors, el grau d’execució ha caigut fins al 65% el 2013, 
59% el 2015 i 53% el 2016, el percentatge d’execució històric més baix de la sèrie 
(tenint present que no hi ha dades publicades per al 2014).

La Generalitat de Catalunya no publica informació desagregada per tipus d’in-
versió, però el grau d’execució de la inversió real total en el període 2004-2014 
ha estat de mitjana un 94%, força superior al 76% del Grup Foment de l’Estat per 
al període 2004-2016.
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4.4. El criteri d’eficiència versus el criteri d’equitat territorial

Tal com caldria esperar per raons d’eficiència, existeix una elevada correlació 
positiva (R2 = 0,83) entre la participació en les infraestructures de transport de 
la comunitat autònoma i la seva aportació al PIB estatal. Tanmateix, aquest no 
ha estat sempre el criteri seguit pel sector públic en la distribució de la inversió. 
El gràfic 10 mostra que Catalunya té una dotació d’infraestructures en relació 
amb el seu PIB inferior al de la mitjana de comunitats, però lleugerament per 
sobre si es compara la dotació per habitant.

Gràfic 10. Estoc de capital en infraestructures de transport per comunitats 
autònomes (en % del PIB de cada comunitat, esquerra i en euros per càpita, 

dreta)
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Font: elaboració pròpia, a partir de la base de dades de Fundación BBVA i IVIE i INE.

En el cas de Catalunya, tal com es pot veure al gràfic 11, la seva participació en 
el capital públic d’infraestructures és del 16,8% el 2013 (última dada disponible 
de Fundación BBVA i IVIE), dos punts per sota del que li correspondria per pes 
econòmic (18,8% el 2013). Catalunya és la segona comunitat on aquest dèficit 
és més important. Per contra, en altres comunitats succeeix justament al con-
trari, com és el cas de Castella i Lleó i Galícia, on el percentatge de dotació de 
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capital en infraestructures supera en més de tres punts percentuals la seva 
participació en el PIB espanyol. Altres territoris on existeix aquest diferencial, 
però és d’uns dos punts són Astúries, Castella-la Manxa i Andalusia.

Gràfic 11. Dotació de capital en infraestructures de transport i PIB, per 
comunitats autònomes. Any 2013 (en percentatge sobre el total d’Espanya)
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Font: elaboració pròpia, a partir de la base de dades de Fundación BBVA i IVIE i INE.

Després de més de tres dècades d’inversió en infraestructures de transport, ja 
no queden massa diferències per llimar en relació amb la dotació d’infraestruc-
tures que comportin un sacrifici en termes d’eficiència (Matas et al., 2014). 
L’estudi de Matas demostra que la relació entre la inversió per habitant i l’efici-
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ència de l’estoc de capital ha estat sempre negativa en el període 1980-2011. És 
a dir, la inversió en infraestructures ha tingut sempre un cost en termes d’efici-
ència dins d’aquest interval d’anys.

4.5.  El finançament de les infraestructures: del pagament diferit al 
pagament per ús

Les restriccions pressupostàries al dèficit i l’endeutament de les administraci-
ons públiques impulsen, malgrat les cícliques crisis de confiança entre les parts 
i la complexitat reguladora corresponent, les associacions entre el sector pú-
blic i el sector privat per afrontar la construcció dels grans projectes d’infraes-
tructura (Sànchez, 2002). Davant el fet que les administracions públiques mol-
tes vegades no poden assumir el cost de construcció d’una infraestructura 
durant els 3 o 4 anys que es construeix, mentre que la vida útil de la mateixa és 
d’aproximadament 30 anys, han sorgit diferents fórmules de finançament, 
més o menys sofisticades, d’atenuar aquest esforç que pretenen, d’una banda, 
allargar el període de pagament i, d’altra banda, repartir la càrrega financera 
del projecte entre els usuaris de la infraestructura.

L’estudi de Sànchez (2002) apunta les diferents alternatives que existeixen: 
que el cost del projecte vagi a càrrec dels pressupostos públics (és a dir, paga 
el contribuent) o bé que el cost el satisfaci l’usuari de la infraestructura, o bé 
un mix de les dues opcions.

Les fórmules de finançament específic basades en la primera opció, és a dir, 
que el cost del projecte recaigui en el pressupost públic, van ser la via escollida 
per la Generalitat a partir de 2007 per finançar algunes de les principals obres 
d’infraestructures públiques. Tal com es pot veure al gràfic 12, el volum 
d’aquesta inversió va ser molt important entre 2008 i 2012, però el pic es va as-
solir el 2009 amb més de 1.600 milions d’euros. En el conjunt del període, des 
que es va començar a utilitzar el 2004 fins a les darreres dades publicades per 
la Generalitat (2014), la quantitat total de finançament estructurat dedicat a 
inversió en infraestructures va ser de 7.434 milions d’euros. D’aquesta quanti-
tat total, 2.524 milions van correspondre al mètode alemany, 731 milions a 
drets de superfície i els restants 4.179 milions al mètode tradicional de la con-
cessió (però amb pagaments a càrrec de l’administració, no dels usuaris).
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Gràfic 12. Inversió de la Generalitat amb finançaments estructurats (en 
milers €)
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Font: Departament d’Economia i Hisenda.

Tanmateix, aquesta opció ha quedat descartada de cara al futur immediat per 
la magnitud de les obligacions pressupostàries anuals que trasllada al sector 
públic (que, en un context perllongat de restriccions, han condicionat forta-
ment la disponibilitat efectiva de la Generalitat per a noves inversions) i pel 
cost que pot arribar a representar per a les generacions futures com a conse-
qüència d’unes decisions de les quals no van poder participar. Descartada 
doncs l’opció de seguir finançant majoritàriament les grans inversions amb 
aquests sistemes de pagament diferit, s’obre necessàriament l’opció d’explo-
rar alternatives de finançament a través del pagament per ús. En tot cas, les 
noves formes de finançament de projectes d’infraestructures hauran de prio-
ritzar l’eficàcia i la viabilitat financera i no tant el diferiment pressupostari, una 
vegada paleses les limitacions d’aquesta mena d’instruments.

5.  Elements de reflexió per a la política d’inversió en infraestructures de 
mobilitat dels propers 30 anys

A mode de conclusions, a continuació, s’enuncien un seguit de reflexions finals 
que aspiren a anticipar els principals elements que definiran la política d’inver-
sions en infraestructures de mobilitat a Catalunya de la propera dècada:
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1. En un període en què la capacitat del sector públic per continuar impul-
sant el creixement econòmic per la via de la inversió serà més limitada 
que en dècades anteriors, i davant de la necessitat d’aprofundir la reno-
vació de les bases de competitivitat de l’economia catalana, cal replan-
tejar decididament la política d’inversions, prioritzant el criteri d’eficièn-
cia i de rendibilitat social, ambiental i econòmica de la inversió per sobre 
d’altre tipus de criteris.

2. La limitació dels recursos públics tindrà conseqüències importants per-
què seran encara més necessaris l’avaluació de les inversions, l’anàlisi 
cost-benefici, la racionalització de les despeses, la millora de l’agilitat i la 
transparència dels procediments administratius, i l’obtenció de finança-
ment no només per a la construcció de noves inversions, sinó sobretot 
per al manteniment de les ja construïdes. En aquest sentit, s’albira una 
etapa d’increment dels mecanismes de col·laboració publicoprivada, de 
pagament per disponibilitat i de pagament per ús com a complement a 
l’execució d’inversions en infraestructures de mobilitat per la via pressu-
postària ordinària.

3. De cara als propers anys, no es preveu que l’esforç inversor torni a asso-
lir nivells tan elevats com els de la dècada passada. La nova política d’in-
versió en infraestructures haurà de prioritzar la solució als principals 
problemes de congestió i de connectivitat que afecten la mobilitat quo-
tidiana de persones i mercaderies. A Catalunya, amb una dotació ben en-
carrilada d’infraestructures portuàries i aeroportuàries, el repte de futur 
passa per resoldre amb eficiència els desequilibris actuals de la xarxa vi-
ària i de la xarxa ferroviària, tant de passatgers de curta distància (espe-
cialment d’àmbit metropolità) com de mercaderies.

 D’aquesta manera, entre les qüestions que caldrà afrontar sense dilaci-
ons per a revertir els efectes palesos de la manca d’execució d’inversi-
ons i de desenvolupament de projectes que s’ha patit els darrers anys, 
destaquen la inversió en rodalies per mitigar la congestió als accessos 
metropolitans de Barcelona i per combatre la creixent preocupació per 
la qualitat de l’aire i els seus efectes sobre la salut de les persones, així 
com la inversió en la xarxa viària a l’àrea metropolitana, tant per millorar 
les connexions entre les vies d’alta capacitat i la xarxa local urbana, com 
per superar l’actual esquema radial.

4. La maduresa de l’oferta de la xarxa de transport existent a Catalunya 
(malgrat les mancances descrites) apunta que les necessitats de futur 
per a un creixement econòmic sostenible requeriran dedicar una major 
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atenció a la gestió de la demanda que a l’increment de l’oferta. En 
aquesta línia, caldrà elaborar indicadors de seguiment que aniran més 
enllà de la quantificació de l’estoc de capital en infraestructures, del per-
centatge d’inversió en infraestructures de mobilitat respecte del PIB o 
del grau d’execució de les inversions pressupostades, per anar incorpo-
rant progressivament conceptes vinculats al nivell de servei, la intensitat 
d’ús i la qualitat percebuda pels usuaris dels diferents tipus de transport 
com a factors de decisió clau per a l’aplicació dels recursos econòmics 
disponibles i la priorització de les actuacions planificades.

5. Tant la dotació de noves infraestructures com la gestió de l’oferta exis-
tent en un context de creixent digitalització i automatització de les solu-
cions de transport (tant de transport públic com de transport privat, 
tant de transport de passatgers com de transport de mercaderies) re-
queriran, per tal de ser efectives, d’una major coordinació a nivell estra-
tègic, executiu i operatiu entre els diferents nivells d’administració que 
actualment són titulars d’infraestructures de mobilitat a Catalunya en 
general i a l’àrea metropolitana de Barcelona en particular.
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Abstract

Aquest treball mostra que una millora en les infraestructures viàries té un impacte 
positiu en el creixement econòmic d’un territori mesurat a partir del volum d’inver-
sió privada en béns d’equipament. L’estudi també posa de manifest que l’ús de la 
política d’infraestructures com a política regional genera una pèrdua en termes 
d’eficiència. Així mateix, es calcula l’impacte sobre el creixement del PIB a llarg ter-
mini distingint entre diferents nivells de renda provincial i, en particular, per Barcelo-
na, Girona, Tarragona i Lleida.

1. Introducció

Entre els economistes hi ha un ampli consens respecte l’impacte positiu que 
una inversió en infraestructures de transport té sobre el creixement econòmic 
d’un país. Aquest consens està avalat per un elevat nombre d’estudis acadè-
mics que aporten evidència d’aquest efecte. És cert, però, que hi ha diferènci-
es importants respecte la magnitud estimada d’aquest impacte. Així, alguns 
estudis troben un efecte gairebé negligible mentre que d’altres estimen un im-
pacte positiu substancial. Hi ha múltiples causes que poden explicar aquesta 
disparitat de valors, entre les que s’hi inclouen els tipus de dades i l’estratègia 
economètrica utilitzada, el tipus d’infraestructura, la dotació inicial d’infraes-
tructures i les característiques de l’àrea que es beneficia de la inversió.

Arran dels seus efectes positius, la inversió pública en infraestructures consti-
tueix un instrument molt rellevant en política regional. D’una banda, l’objectiu 
de la inversió en infraestructura seria compensar amb una dotació de capital 
públic més alta una menor dotació d’altres factors privats en les regions menys 
desenvolupades i, de l’altra, una millora en la infraestructura que redueixi els 
costos de transport i augmenti l’accessibilitat als mercats d’aquestes regions. 

Infraestructures de transport i creixement econòmic
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En qualsevol cas, unes infraestructures de major qualitat es converteixen en 
un factor d’atracció de noves inversions. Ara bé, en la mesura que la rendibili-
tat econòmica d’una inversió en infraestructures és més alta en les àrees més 
desenvolupades, la política redistributiva tindrà un cost en termes d’eficiència.

Diversos estudis sobre la política d’inversió en infraestructura a Espanya sug-
gereixen que hi ha hagut un biaix redistributiu excessiu (vegeu De la Fuente, 
2004, Castells i Solé-Ollé, 2005 i Solé-Ollé, 2010). Això no obstant, en una anàlisi 
pel període 1964-2010, Solé-Ollé (2010) apunta que la intensitat de l’efecte re-
distributiu no ha estat constant i altres variables de tipus polític també han ju-
gat un paper determinant. Castells, Montolio i Solé-Ollé (2006) estimen uns 
costos en termes d’eficiència de la distribució territorial de la inversió pública 
entre un 2,4% i un 4,8% del PIB. Matas et al. (2014) conclouen que, en l’àmbit de 
les províncies, la relació entre inversió per habitant i l’eficiència de l’estoc de 
capital ha estat sempre negativa en el període 1980-2011. D’altra banda, Albala-
te et al. (2012) mostren que els objectius centralitzadors de la política d’inver-
sió poden haver tingut una influència en la distribució de la inversió que va més 
enllà del trade-off entre eficiència i equitat.

L’objectiu d’aquest treball és analitzar si l’impacte d’una millora en les infraes-
tructures d’un territori està relacionat amb el seu nivell de renda. Per fer-ho, 
s’analitza com una millora en la xarxa viària afecta la “inversió privada en béns 
de capital” a nivell provincial. Hem escollit la variable inversió privada atès el 
paper clau que juga en el potencial de creixement econòmic d’un territori. El 
treball avalua l’impacte d’una millora en la xarxa de carreteres atès que, d’una 
banda, constitueix el principal mode de transport tant per a passatgers com 
per a mercaderies i, de l’altra, suposa al voltant del 60% de l’estoc de capital 
d’infraestructures de transport. Segons les estadístiques del Ministeri de Fo-
mento, a Espanya un 87% del tràfic intern de passatgers i un 82% de les merca-
deries es transporten per carretera.

Una aportació addicional és el càlcul de l’impacte a llarg termini d’una millora 
en la xarxa de carreteres sobre el PIB tenint en compte els efectes de feedback 
entre les variables.

L’article s’estructura de la següent manera: a l’apartat 2 s’ofereix una evolució 
de l’estoc d’infraestructures de transport per les quatre províncies catalanes, en 
relació amb la mitjana de Catalunya i Espanya; a l’apartat 3 es presenta el marc 
conceptual i les dades emprades, mentre que a l’apartat 4 s’ofereixen l’estima-
ció economètrica i els resultats. Unes consideracions finals tanquen l’article.
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2. Estoc de capital en infraestructures de transport

D’ençà mitjans de la dècada dels 80, s’han succeït diversos plans d’inversió que 
han millorat de manera molt significativa l’estoc de les infraestructures de 
transport a Espanya. En els primers anys, l’esforç inversor va anar dirigit a am-
pliar la xarxa de carreteres d’alta capacitat a través dels programes de cons-
trucció d’autovies fins a convertir la xarxa d’autopistes i autovies en una de les 
més extenses d’Europa. Entre els anys 1997 i 2009, aquest procés inversor s’in-
tensifica amb un especial èmfasi en la construcció de la xarxa de ferrocarril 
d’alta velocitat, AVE. A més, s’han construït nous aeroports i se n’han ampliat 
alguns dels existents. En conjunt, l’esforç inversor ha dotat el país d’un estoc 
d’infraestructures igual o superior al dels països del nostre entorn. Ara bé, 
aquest procés inversor no ha estat exempt de crítiques que, amb un alt grau 
d’unanimitat, apunten al fet que la falta de criteris de rendibilitat social en la 
presa de decisions ha donat lloc a una clara sobrecapacitat en un bon nombre 
de projectes. Per contra, s’observa que continuen pendents determinades in-
versions que s’intueixen rendibles en termes socials. Entre altres, es pot asse-
nyalar l’escassa atenció al transport de mercaderies per ferrocarril, la insufici-
ent dotació de transport públic en algunes àrees metropolitanes i la 
persistència de punts negres en la xarxa viària amb una alta sinistralitat (vegeu 
Albalate, Bel i Fageda, 2014 i Bel, 2014).

La crisi econòmica i la subsegüent consolidació fiscal han provocat una intensa 
i continuada caiguda de la inversió en infraestructures que posa de manifest el 
seu fort caràcter cíclic. Aquesta caiguda és preocupant en la mesura que, a mit-
jà termini, tindrà un efecte negatiu en l’estoc de capital net del país —tant en 
termes de noves infraestructures com de renovació de les existents— i, en 
conseqüència, el creixement potencial de l’economia es pot veure afectat ne-
gativament.

El Quadre 1 compara l’estoc d’infraestructures de transport —total i desagre-
gat per components— de les quatre províncies catalanes amb les mitjanes de 
Catalunya i Espanya. La dotació d’infraestructures es relaciona amb el PIB de 
cada àrea geogràfica. En la mesura que el PIB aproximi la necessitat d’infraes-
tructures, la ràtio estoc d’infraestructures respecte el PIB n’aproximarà la do-
tació relativa. A l’hora d’interpretar les ràtios, cal tenir en compte que les infra-
estructures, sobretot les de xarxa, serveixen un territori i, per tant, les àrees 
més grans i menys denses requeriran un estoc d’infraestructures més alt. Les 
dades d’estoc d’infraestructura utilitzades corresponen a les sèries elaborades 
per l’IVIE i la Fundació BBVA. En concret, les dades corresponen a les sèries 
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provincials de l’estoc de capital productiu de les infraestructures viàries, ferro-
viàries, aeroportuàries i portuàries per totes les branques d’activitat.

Si analitzem l’evolució temporal, s’observa un augment de l’estoc d’infraestruc-
tures de transport per unitat de PIB per a tots els àmbits i tipus d’infraestructu-
ra. Aquest augment és feble en els anys de forta expansió econòmica i s’accele-
ra a partir de l’any 2007. Així, en l’etapa expansiva, la inversió en infraestructures, 
sempre parlant en termes agregats, hauria augmentat en paral·lel a l’augment 
de demanda derivat de l’activitat econòmica. A partir del 2007, l’estoc de capital 
continua augmentant i, al mateix temps, la greu crisi econòmica redueix la de-
manda, fets que expliquen l’acceleració de la ràtio i l’aparent millora de la dota-
ció d’infraestructures. Això no obstant, pels anys 2012-2013, la davallada de la in-
versió pública ja queda reflectida en una estabilització de l’estoc de capital. La 
recuperació econòmica iniciada l’any 2014 pressiona sobre les infraestructures i 
posa de manifest les mancances existents. Així, després d’anys d’una intensa 
caiguda, el trànsit a les autopistes de peatge es recupera, i en els darrers tres 
anys, per la mitjana de les vies catalanes, creix al voltant del 5%, tant pels vehicles 
lleugers com pesants. Xifres de similar magnitud s’observen per les vies lliures 
de peatge. També cal destacar un augment del 25% en el nombre de passatgers 
a l’aeroport de Barcelona entre els anys 2013 i 2016. Per contra, els passatgers 
han caigut de manera intensa als aeroports de Girona i Tarragona, si bé sembla 
que l’any 2017 han iniciat una recuperació. En qualsevol cas, la caiguda de la in-
versió en els darrers anys —un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona cal-
cula que la inversió del Grup Foment a Catalunya va caure un 71% entre els anys 
2009 i 2014— quedarà de manifest amb un estoc de capital insuficient i en un 
retrocés en les ràtios calculades (vegeu Poveda i Rovira, 2014) per una anàlisi de 
la distribució territorial de la inversió de l’Estat en infraestructures.

Respecte als diferents tipus d’infraestructures, aquelles que més han augmen-
tat en termes percentuals són les ferroviàries i les aèries. Destaca l’increment 
de l’estoc de capital ferroviari per Barcelona i Girona, lligat a l’obertura de les 
línies d’alta velocitat, i l’efecte de la construcció de la nova terminal de l’aero-
port de Barcelona inaugurada l’any 2009.

Les ràtios del Quadre 1 poden interpretar-se com una mesura de dotació relati-
va d’infraestructures en un determinat territori. Si es comparen els àmbits ter-
ritorials analitzats, s’observa que Catalunya presenta una dotació inferior a la 
mitjana d’Espanya, que s’explica per les infraestructures viàries. Atenent a 
aquest tipus d’infraestructura, les ràtios per províncies assenyalen que la infra-
dotació s’observa clarament per la província de Barcelona. Encara que, tal com 
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ja s’ha dit, caldria matisar la comparació de ràtios per la dimensió del territori i 
també pel tràfic de pas, la magnitud calculada per les infraestructures viàries a 
Barcelona suggereix que és en aquest àmbit on es presenten problemes més 
greus de manca de capacitat. En aquest sentit, la forta intensitat de trànsit que 
s’observa a l’entorn de Barcelona —alguns trams tenen intensitats mitjanes 
diàries superiors a 100.000 vehicles— explica que l’augment de trànsit a partir 
de l’any 2014 hagi originat problemes de congestió cada vegada més freqüents, 
amb les conseqüents pèrdues de temps.

Quadre 1. Estoc d’infraestructures en relació amb el PIB

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Infraestructures de transport

Barcelona 12.2% 12.0% 12.2% 12.4% 12.8% 13.1% 13.7% 14.1% 15.1% 16.6% 17.8% 19.2% 20.2% 20.3%

Girona 17.5% 16.8% 16.4% 16.5% 16.8% 17.3% 17.3% 17.7% 18.9% 20.6% 22.4% 24.8% 26.2% 26.7%

Lleida 30.3% 30.6% 31.4% 32.5% 34.3% 36.4% 35.2% 34.3% 34.9% 35.9% 37.0% 38.7% 38.8% 38.4%

Tarragona 26.1% 25.8% 26.0% 26.9% 26.4% 27.8% 27.7% 26.9% 27.1% 28.2% 28.7% 30.3% 31.6% 31.9%

Catalunya 15.1% 14.9% 15.2% 15.5% 15.9% 16.3% 16.7% 16.9% 17.9% 19.4% 20.6% 22.1% 23.2% 23.3%

Espanya 19.6% 19.6% 20.0% 20.4% 20.9% 21.2% 21.5% 21.4% 22.0% 23.0% 23.9% 25.1% 26.0% 26.1%

Infraestructures viàries

Barcelona 6.9% 6.7% 6.7% 6.7% 6.8% 6.7% 6.6% 6.4% 6.5% 6.8% 7.2% 7.7% 8.1% 8.1%

Girona 13.9% 13.4% 13.2% 13.4% 13.7% 14.1% 14.1% 14.4% 14.9% 15.4% 15.8% 17.1% 17.9% 18.2%

Lleida 25.9% 25.2% 24.6% 24.9% 26.4% 28.2% 27.4% 26.8% 27.7% 28.8% 30.1% 31.7% 32.1% 32.0%

Tarragona 17.1% 16.3% 15.6% 15.8% 15.4% 16.3% 16.2% 15.8% 16.0% 16.7% 17.3% 18.5% 19.4% 19.7%

Catalunya 9.6% 9.3% 9.3% 9.4% 9.5% 9.6% 9.5% 9.3% 9.5% 10.0% 10.5% 11.2% 11.7% 11.8%

Espanya 13.5% 13.4% 13.5% 13.6% 13.8% 14.0% 14.1% 13.9% 14.1% 14.5% 15.0% 15.7% 16.1% 16.2%

Infraestructures ferroviàries

Barcelona 3.8% 3.7% 3.6% 3.6% 3.7% 3.9% 4.2% 4.5% 5.1% 5.9% 6.7% 7.5% 8.1% 8.2%

Girona 2.5% 2.3% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.4% 2.9% 3.9% 5.0% 6.1% 6.6% 6.8%

Lleida 4.3% 5.4% 6.8% 7.6% 8.0% 8.2% 7.8% 7.5% 7.3% 7.1% 7.0% 6.9% 6.7% 6.4%

Tarragona 5.0% 5.6% 6.7% 7.5% 7.5% 7.8% 7.7% 7.5% 7.4% 7.5% 7.4% 7.5% 7.7% 7.6%

Catalunya 3.8% 3.8% 4.0% 4.1% 4.2% 4.4% 4.6% 4.8% 5.2% 6.0% 6.6% 7.3% 7.8% 7.9%

Espanya 3.9% 4.0% 4.1% 4.2% 4.3% 4.3% 4.4% 4.4% 4.7% 5.1% 5.4% 5.7% 6.1% 6.2%
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Infraestructures aèries

Barcelona 0.6% 0.7% 0.9% 1.0% 1.3% 1.4% 1.6% 1.9% 2.2% 2.5% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6%

Girona 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.7% 0.9% 0.9% 1.0% 1.0%

Lleida 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Tarragona 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6%

Catalunya 0.5% 0.6% 0.7% 0.8% 1.0% 1.1% 1.3% 1.5% 1.7% 1.9% 2.0% 2.1% 2.1% 2.1%

Espanya 0.9% 0.9% 1.0% 1.2% 1.3% 1.4% 1.5% 1.6% 1.7% 1.8% 1.8% 1.9% 2.0% 2.0%

Font: Fundación BBVA i IVIE

Per les quatre províncies catalanes, la dotació d’infraestructures de ferrocarril 
és superior a la mitjana espanyola. Aquest fet aparentment positiu s’explica, 
sobretot, per la inversió en línies d’alta velocitat. Contràriament, són ben cone-
gudes les insuficiències a la xarxa de rodalies i regional al llarg de tot el país, 
així com les dificultats del transport de ferrocarril per mercaderies. Les defici-
ències en la xarxa de ferrocarril de rodalies podrien explicar, almenys parcial-
ment, que el seu creixement se situï només a l’entorn de l’1,5% anual a partir de 
2014.

Abans de tancar aquest apartat, cal dir que es tracta d’una anàlisi a partir de 
xifres agregades i que en cap cas pot servir de guia a la inversió. En altres pa-
raules, no qualsevol inversió viària a Barcelona serà rendible des del punt de 
vista social, ni l’elevada ràtio a Lleida o Tarragona implica que no hi hagi inversi-
ons socialment necessàries.

3. Impacte d’una millora en la xarxa viària en la inversió privada

Sembla raonable pensar que una millora en la xarxa d’infraestructures d’una 
regió tindrà capacitat per augmentar la seva capacitat per atraure inversió 
privada. Per tal de contrastar aquesta hipòtesi, en aquest treball s’estima una 
equació que expressa la inversió privada en béns de capital a cada província 
en funció dels seus principals determinants. Els determinants de la inversió 
que es consideren són: l’estoc de capital humà, el cost laboral i l’accessibilitat 
als mercats. A més, s’hi inclouen efectes fixos provincials i temporals. Els 
efectes provincials recullen aquells factors no observables que no varien al 
llarg del temps però que tenen un efecte en les decisions d’inversió de les 
empreses, per exemple, les condicions geogràfiques i climàtiques de cada 
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província. Els efectes temporals controlen els xocs comuns per totes les pro-
víncies al llarg del període mostral, per exemple, el cicle econòmic o la políti-
ca monetària.

L’equació s’estima amb dades agregades de 46 províncies peninsulars espa-
nyoles observades entre els anys 1977 i 2008. La variable depenent correspon a 
la formació bruta de capital en maquinària i equipament realitzada pel sector 
privat en tots els sectors d’activitat. Les dades provenen de les sèries elabora-
des per l’IVIE i la Fundació BBVA. Respecte les variables explicatives, el capital 
humà s’ha mesurat com el nombre mitjà d’anys d’estudi de la població en edat 
de treballar; el cost laboral correspon al Cost laboral Unitari Real (CLUR) i és el 
quocient entre el cost laboral real per empleat i la productivitat aparent del 
treball. Finalment, l’accessibilitat als mercats s’ha aproximat a través del con-
cepte de potencial de mercat definit de la següent manera:

(1) 

On Cij és el temps de viatge per carretera entre les províncies i j. El potencial 
de mercat correspon a la suma del PIB de cada província, ponderat per la 
inversa del cost de viatge. Es tracta d’una mesura agregada d’accessibilitat 
als mercats, on aquests últims s’han definit en termes del PIB provincial. 
Aquesta definició permet incorporar fàcilment una millora en la xarxa viària 
a través de canvis en el temps. Així, una reducció del temps de viatge des 
d’una determinada província a la resta suposa un augment de la seva acces-
sibilitat als mercats en la mesura que redueix el denominador de l’índex. El 
temps de viatge s’ha calculat d’acord amb la ruta amb temps mínim entre 
capitals de província. En concret, atès que les variacions del temps de viat-
ge entre dos anys consecutius són petites, s’ha dividit el període mostral en 
intervals de 5 anys i per a cada interval s’ha construït la matriu de temps de 
viatge entre províncies per l’any central del període. Així, per exemple, per 
l’interval 1977-1982, l’any de referència pel càlcul del temps correspon a 
l’any 1980.

El potencial de mercat pot augmentar bé per un augment del PIB, bé per una 
reducció del temps de viatge. Per tal d’il·lustrar com les inversions en infraes-
tructura de carreteres han afectat el potencial de mercat, el Mapa 1 mostra el 
canvi percentual en el temps de viatge per cada província entre 1977 i 2008 
calculat com la suma del temps de viatge des de cada província a la resta. La 
reducció de temps oscil·la entre un 8,7% de la província amb una menor millor 
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fins quasi un 20% per la província més beneficiada. Les àrees que més s’han be-
neficiat dels plans d’infraestructura són les províncies localitzades a la regió 
nord-oest, la regió sud, Madrid i les províncies adjacents, així com les provínci-
es del sud de la mediterrània. En canvi, les províncies localitzades al nord-est 
—les quatre catalanes— i, en menor mesura, al nord d’Espanya són les menys 
beneficiades.

Canvi percentual en el temps de viatge des de cada província a la resta (1977-
2008)

4. Estimació economètrica i resultats

Per tal d’analitzar si l’impacte d’una millora en l’accessibilitat està relacionat 
amb el nivell de desenvolupament econòmic d’un territori, s’han ordenat les 
46 províncies de la mostra d’acord amb el PIB per càpita mitjà en el període 
mostral i, seguint un procediment estadístic, s’han format 6 grups de manera 
que el PIB per càpita de la província més rica no difereixi estadísticament del 
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de la més pobra amb un nivell de significació del 5%. Estimacions preliminars 
van posar de manifest que el nombre d’agrupacions es podia reduir a tres. A 
més, per tal de veure l’impacte sobre Catalunya, s’han estimat coeficients se-
parats per Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. L’equació estimada és la se-
güent:

(2) 

On el subíndex i fa referència a la província, k al grup de províncies d’acord 
amb el PIB per càpita i a cadascuna de les capitals catalanes i t a l’any. Totes les 
variables estan expressades en logaritmes, excepte els anys d’estudi. linversió 
és la inversió privada en maquinària i equipament; lpot, el potencial de mercat; 
lCLUR, el cost laboral unitari real; estudis, els anys d’estudi, i  i  són els efec-
tes fixos provincials i temporals, respectivament.  es la pertorbació aleatò-
ria.

L’estimació d’aquest tipus d’equació s’enfronta a una crítica prou coneguda, la 
presència de causalitat inversa. Si aquest és el cas, la correlació entre inversió 
privada i millora de la infraestructura simplement reflectiria el fet que la inver-
sió pública en infraestructura s’acumula en aquelles regions amb major dina-
misme econòmic, un potencial de creixement superior i, per tant, una inversió 
privada més alta.

Ara bé, quan es treballa amb sèries temporals, la literatura economètrica pro-
va que, quan les variables són integrades i cointegrades, l’estimador Mínim 
Quadrat Ordinari (MCO) oferirà estimadors consistents dels coeficients a 
llarg termini que afecten a les variables integrades, fins i tot en el cas d’omis-
sió de l’estructura dinàmica o de potencials problemes d’endogeneïtat pro-
vocats per la causalitat inversa. Diferents contrastos aplicats a la nostra mos-
tra van permetre comprovar que totes les variables de l’equació, excepte el 
CLUR, eren integrades d’ordre 1 i que existia una relació de cointegració en-
tre elles. Per tant, l’equació s’ha estimat per MCO i els resultats es presenten 
en el Quadre 2.
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Quadre 2. Resultats de l’estimació. Variable depenent: ln(inversió privada)

ln (potencial de mercat renda baixa) 2.691

(6.91)

ln (potencial de mercat renda intermèdia) 2.902

(6.94)

ln (potencial de mercat renda alta) 3.346

ln (potencial de mercat Barcelona) (7.07) 3.554

(7.25)

ln (potencial de mercat Girona) 3.306

(6.92)

ln (potencial de mercat Lleida) 2.841

(6.17)

ln (potencial de mercat Tarragona) 2.657

(5.67)

ln (CLUR) -0.447

(2.02)

Anys d’estudi 0.105

(2.35)

Terme constant -36.104

(5.43)

Efectes fixos temporals sí

Efectes fixos provincials sí

R2 0.9636

Error estàndard de la regressió 0.1872

Províncies 46

Anys 32

Observacions 1472

Nota: els errors estàndard s’han ajustat per clúster en les províncies; els estadístics-t, entre parèntesi, 
corresponen als errors clúster.
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Els resultats mostren que, després de controlar pels efectes fixos i temporals, 
el potencial de mercat té un impacte significatiu i positiu en la inversió privada, 
el cost laboral unitari té un efecte negatiu, mentre que l’augment del nombre 
d’anys d’estudi contribueix a atraure inversió privada.

Si ens centrem en el principal objectiu del treball, els resultats també confir-
men que la magnitud de l’impacte del potencial de mercat creix amb el nivell 
provincial de PIB per càpita. Els coeficients estimats oscil·len entre 2,7 per a 
aquelles províncies classificades com de renda-baixa i 3,3 per aquelles classifi-
cades com de renda-alta. Les quatre províncies catalanes es troben dins el 
grup de renda-alta i, per tant, els hi correspon el coeficient més alt. Ara bé, 
quan es permet que el coeficient estimat per cadascuna d’elles prengui un va-
lor diferent, s’observa que l’impacte a Barcelona estaria per sobre la mitjana 
del seu grup, Girona a la mitjana, mentre que Tarragona i Lleida se situarien a 
l’entorn de les províncies del segon grup. Aquests resultats poden estar en 
consonància amb la menor dotació relativa d’infraestructures per a la provín-
cia de Barcelona que s’ha posat de manifest en l’apartat 2. Així, l’estimació po-
saria de manifest un altre resultat que sovint es destaca en aquesta literatura i 
és que l’impacte positiu d’una millora en la infraestructura serà tant més alt 
com menor sigui la seva dotació inicial.

Aquest treball aporta evidència, doncs, que una inversió basada en arguments 
de cohesió territorial tindrà un cost en termes d’eficiència. Inversions en regi-
ons més desenvolupades es traslladen a una inversió més alta i, conseqüent-
ment, un major creixement econòmic.

Més enllà, però, dels coeficients estimats en l’equació d’inversió, ens interessa 
conèixer quin és l’impacte a llarg termini d’una millora en les infraestructures. 
Per avaluar aquest impacte, s’ha definit un sistema d’equacions que, de mane-
ra molt simplificada, vol recollir l’efecte d’una disminució dels costos de trans-
port sobre el PIB tenint en compte les interaccions entre les variables macroe-
conòmiques. El sistema està format per les següents equacions:

La primera equació correspon al potencial de mercat prèviament definit. La se-
gona, a l’equació d’inversió estimada i recull l’impacte d’un augment del po-
tencial de mercat en la inversió privada. La tercera equació expressa l’estoc de 
capital definit d’acord amb la identitat comptable de l’inventari permanent. 
L’estoc de capital a l’any t és igual a l’estoc de l’any t-1, menys la depreciació 
més la inversió suposant una taxa de depreciació del 6%. La inversió total és la 
suma de la inversió privada en béns d’equipament més la inversió en construc-
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ció. L’última equació correspon a la funció de producció agregada per l’econo-
mia. Suposem una funció Cobb-Douglas amb rendiments constants a escala on 
els coeficients del treball i del capital corresponen a les seves respectives parti-
cipacions en la renda nacional. L’índex d’eficiència tècnica es calcula per dife-
rència.

Malgrat que es tracta d’un sistema d’equacions que aproxima el funcionament 
d’una economia real de manera molt simplificada, entenem que aquestes sim-
plificacions no alteren el nostre objectiu principal que és mostrar que l’impacte 
d’una millora en les infraestructures és més gran quan es tenen en compte els 
feedbacks entre variables.

La dinàmica de les interaccions és la següent. Una reducció en el temps de viat-
ge augmenta el potencial de mercat que fa créixer la inversió privada i, conse-
qüentment, augmenta l’estoc de capital que dona lloc a un increment del PIB. 
Un PIB més alt genera un nou augment del potencial de mercat que dona lloc a 
augments de PIB addicionals. Ja que una reducció del temps de viatge a l’any t 
implica un nivell més alt d’inversió en cadascun dels anys posteriors, s’acaba 
traduint en una taxa de creixement més alta del PIB.

Per tal de calcular l’impacte d’una inversió en la xarxa de carreteres, hem simu-
lat el creixement del PIB en dos escenaris. A l’escenari base, els valors de parti-
da de les variables corresponen als de l’any 2008. D’acord amb el sistema 
d’equacions, el creixement del PIB en aquest escenari s’explica per l’efecte de 
la inversió en l’estoc de capital i, conseqüentment, en el PIB. En el segon esce-
nari, suposem una reducció del temps de viatge entre capitals de província del 
10%. Aquesta millora del temps dona lloc a un nivell més alt d’inversió i a un 
creixement del PIB superior al de l’escenari base. L’efecte a llarg termini s’ha 
calculat fent una predicció de totes les variables per l’any 2020 i comparant les 
taxes de variació del PIB en els dos escenaris.

Els resultats es presenten en el Quadre 3 en termes de punts percentuals addi-
cionals de creixement del PIB derivats d’una reducció del temps de viatge del 
10%. En primer lloc, cal dir que, malgrat que a curt terme una millora en les in-
fraestructures tingui un impacte relativament petit en el PIB, el seu efecte 
s’acumula al llarg dels anys i, per tant, a llarg termini, l’impacte serà considera-
ble.

En segon lloc, els resultats confirmen que l’efecte depèn del nivell de renda de 
les àrees que es beneficien de la inversió. Així, mentre que en les províncies de 
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renda baixa el PIB augmentarà en 0,16 punts percentuals addicionals, en les de 
renda alta ho faran en 0,26 punts. Si examinem les 4 províncies catalanes, l’im-
pacte per Barcelona és superior al de la resta, tal com s’observava en els coefi-
cients estimats en l’equació d’inversió. Aquestes diferències entre províncies 
també tendeixen a accentuar-se en el temps, fet que posa de manifest que el 
cost en termes d’eficiència de l’ús de la política d’infraestructures amb un ob-
jectiu redistributiu pot ser considerable.

Quadre 3. Impacte sobre el creixement d’una reducció  
del temps de viatge del 10%

Grup de províncies Creixement PIB (punts percentuals addicionals)

Grup renda baixa 0,16

Grup renda intermèdia 0,19

Grup renda alta 0,26

Barcelona 0,28

Girona 0,23

Lleida 0,21

Tarragona 0,22

5. Conclusions

Els resultats de l’anàlisi economètrica realitzada confirmen que les infraestruc-
tures de transport tenen un efecte positiu sobre el potencial de creixement 
d’un territori. En concret, l’estudi mostra que una millora en el temps de viatge 
per carretera tindrà un impacte positiu sobre la inversió privada en béns d’equi-
pament. Aquests resultats justifiquen la preocupació compartida des d’àmbits 
molt diversos per la caiguda continuada de la inversió en infraestructures pel 
seu efecte negatiu sobre el potencial de creixement de l’economia.

L’estudi també mostra que la magnitud de l’efecte augmenta amb el nivell de 
desenvolupament econòmic de la província. Així, el coeficient estimat per les 
províncies de renda alta és 1,24 vegades més alt que el coeficient estimat per 
les províncies de menor renda.
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És més rellevant, però, analitzar l’impacte sobre el PIB a llarg termini. La simu-
lació a partir d’un sistema d’equacions mostra que una reducció del 10% en el 
temps de viatge entre capitals de províncies augmentarà el creixement anual 
del PIB en 0,16 punts percentuals en les províncies de renda baixa, 0,20 en les 
de renda intermèdia i 0,26 en les de renda alta. Aquests resultats volen posar 
de manifest que cal tenir en compte els costos d’eficiència quan es dissenya la 
política d’inversió en infraestructures.

Respecte les quatre províncies catalanes, totes integrades en el grup de renda 
més alta, s’observa que el major impacte d’una inversió en la xarxa viària es 
donaria en la demarcació de Barcelona, seguida de Girona, Tarragona i Lleida. 
Aquest resultat es pot explicar per una menor dotació relativa de la xarxa vià-
ria a Barcelona en relació amb les seves necessitats mesurades en termes de 
PIB.

Òbviament, la nostra anàlisi no vol dir que qualsevol inversió en la xarxa de 
carreteres tindrà un impacte positiu ni que aquest impacte serà sempre més 
alt a les províncies més riques. Cal seguir insistint que és necessària una avalua-
ció rigorosa dels projectes d’inversió en infraestructura per tal de garantir que 
són socialment rendibles. El que l’anàlisi posa de relleu és que en territoris de 
renda més alta, on sovint s’observen més problemes de congestió i colls d’am-
polla, el criteri de rendibilitat social positiva s’acomplirà més freqüentment.
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Abstract

El marc institucional en el que es realitza l’avaluació de projectes d’infraestructures 
condiciona en gran mesura la seva qualitat i el seu paper en la presa de decisions. 
Entre els factors que tenen un impacte sobre la qualitat de l’avaluació destaquen: 
qui és el responsable de l’avaluació, qui n’assumeix el cost, qui finança l’actuació, qui 
defineix els objectius i el procés, la seva estandardització i el grau de transparència. 
Aquest article analitza el paper d’aquests factors institucionals sobre els incentius, 
biaixos i resultats dels processos d’avaluació de tres projectes d’infraestructures re-
alitzats en el marc de les administracions catalanes.

1 Introducció

L’avaluació econòmica de projectes d’infraestructures gaudeix avui de molta 
popularitat i cada dia és menys necessari argumentar la necessitat de proporci-
onar avaluacions econòmiques de tots els modes de transport, especialment 
d’aquells que per volum d’inversions o dimensions econòmiques són de gran 
magnitud. La demanda social per aquestes avaluacions ha emergit amb força a 
Catalunya, particularment des de la darrera crisi econòmica i a causa —en part- 
d’una política d’infraestructures de transport per part del Govern d’Espanya 
que des d’inicis dels 2000 s’ha caracteritzat per proveir una dotació d’infraes-
tructures i de capacitat del tot sobredimensionades. Que Espanya s’hagi con-
vertit en el país que presenta major desvinculació entre oferta d’infraestructu-
res i el seu ús (Albalate, Bel i Fageda, 2015), ha posat de manifest la utilització 
massiva i ineficient de recursos públics en projectes que difícilment promouran 
un retorn socioeconòmic suficient. De fet, en alguns casos com el de l’alta ve-
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locitat ferroviària, ni tan sols podran cobrir la inversió feta (Betancor i Llobet, 
2015). També ha posat de manifest l’absència d’estudis i avaluacions socioeco-
nòmiques que han acompanyat aquests projectes.

Tot i el consens generalitzat que existeix a Catalunya sobre la idoneïtat 
d’aquesta pràctica, la realitat segueix produint resultats poc satisfactoris i gens 
allunyats d’algunes de les pitjors pràctiques tan criticades quan són fetes per 
l’administració central. Si bé els projectes són encara avaluats de forma molt 
limitada, els que ho són segueixen reproduint alguns dels vicis i problemes es-
tructurals que condicionen els resultats i que desvirtuen les bondats esperades 
del procés d’avaluació. Per això aquest article sosté que un dels determinants 
d’aquesta contradicció és el grup de condicionants imposats pel marc instituci-
onal en el qual neix i s’executa l’avaluació.

El disseny institucional en el qual es porta a terme l’avaluació de les polítiques 
condiciona en gran mesura el seu nivell de qualitat i l’ús que se li acaba donant 
en la presa de decisions. Una millora institucional en el disseny de l’avaluació 
podria tenir un impacte molt significatiu sobre l’efecte real de la pràctica d’ava-
luació, i en particular en el cas de les infraestructures de transport. Aquest arti-
cle pretén oferir una mirada crítica que sacsegi l’estat actual que sembla re-
querir simplement algun esforç avaluador de confirmació de projectes 
promoguts políticament, però que encara no és prou exigent ni rigorós.

Aquest article discuteix alguns dels elements més condicionants del marc en el 
qual es realitza la selecció de projectes i la seva avaluació en el nostre context 
institucional, per tal d’advertir-ne elements que desvirtuen les bondats espera-
des de l’avaluació i així poder proposar millores de política pública. De fet, es-
tudiar el marc institucional de l’avaluació en les infraestructures és d’especial 
interès per -com a mínim- tres motius. Primer, pel consum de recursos econò-
mics -gran part dels mateixos d’origen pressupostari- que sovint s’hi associa. 
Segon, pel seu impacte de llarg termini, i, tercer, per les seves habituals inversi-
ons enfonsades i irrecuperables.

La resta de l’article s’estructura de la forma següent. En primer lloc, es presen-
ten els aspectes institucionals que més determinen i condicionen els resultats 
de les avaluacions de projectes i sobre els quals caldria prestar especial aten-
ció. En segon lloc, l’article il·lustra alguns d’aquests aspectes repassant tres 
projectes d’avaluació realitzats en els darrers anys a Catalunya. Per tal de co-
brir diferents modes de transport, l’article repassa breument els projectes d’in-
versió en l’aeroport de Lleida, el projecte de baixador d’alta velocitat ferrovià-
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ria de l’aeroport de Girona i la connexió del tramvia per la Diagonal de 
Barcelona.

2. El disseny institucional de l’avaluació1

Existeixen nombrosos aspectes relacionats amb el disseny institucional de 
l’avaluació de projectes d’infraestructures que haurien d’analitzar-se amb es-
pecial atenció per la seva potencial contribució en l’aparició de conductes es-
tratègiques o oportunistes per part dels actors que hi participen, tant en el sec-
tor públic com en el sector privat. Aquests poden esbiaixar l’avaluació o 
condicionar-ne els resultats. De forma similar a allò descrit per Balthasar 
(2009), els factors institucionals determinants més destacables són: (1) la sepa-
ració entre unitat promotora del projecte i unitat responsable de l’avaluació; 
(2) la unitat que es fa càrrec dels costos de l’avaluació i del finançament del 
projecte; (3) la fixació dels objectius i abast de l’avaluació; (4) el nivell d’estan-
dardització del procés d’avaluació, i (5) el grau de transparència de l’avaluació. 
D’aquests factors institucionals se’n deriven diferents problemes que detallem 
a continuació.

2.1. Separació entre unitat promotora i unitat d’avaluació

És força habitual a Catalunya que la pròpia unitat responsable de l’avaluació 
del projecte sigui la mateixa que promou la seva implementació després d’ha-
ver detectat la seva necessitat o idoneïtat. La unitat promotora pot tenir incen-
tius a promoure avaluacions favorables. Aquests projectes són habitualment 
prefixats per les unitats tècniques de planificació o per l’orientació i instrucció 
política. En aquests casos, la unitat promotora pot tenir un compromís previ 
amb el projecte, fet que condiciona l’avaluació des de dos punts de vista. Per 
un costat, incentiva avaluacions que justifiquin el compromís prèviament ad-
quirit. En aquest sentit, l’avaluació seria merament instrumental per tal de legi-
timar tècnicament, sobretot de cara a l’exterior de la unitat, una decisió prèvia-
ment compromesa o amb la qual es té un grau de complicitat elevat. Per l’altra, 
promou un biaix sistemàtic en els tècnics que avaluen el projecte, ajustant les 
seves decisions tècniques -sempre necessàries en els processos d’avaluació- a 
valoracions conscients o inconscients prefixades. Lovallo i Kahneman (2003) 
ho defineixen com la fal·làcia de la planificació en els propis projectes, que afa-
voreix una tendència a subestimar els temps, costos i riscos en la realització de 
tasques i futures accions al mateix temps que se sobreestimen els beneficis.
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Una recepta òbvia per tal d’evitar aquests biaixos és la separació de l’avaluació 
econòmica de la unitat promotora del projecte. Aquesta separació pot execu-
tar-se assignant-la a una unitat independent, tal i com suggereixen Gómez-Lo-
bo (2012) i Flyvbjerg i COWI (2004). Cal mencionar que la independència en 
l’avaluació no es refereix només a l’execució de la part tècnica, si no també a la 
gestió integral del procés d’avaluació. Fins i tot si l’avaluació s’externalitza al 
sector privat, la mateixa es gestionaria i supervisaria per un òrgan separat de la 
unitat promotora del projecte.

D’acord amb el que hem presentat, existeixen diferents graus d’independèn-
cia en l’avaluació. Quan l’entitat promotora és la que realitza l’avaluació, es pot 
considerar que aquesta no ha estat realitzada de forma independent. Quan 
existeix una entitat supervisora que ha de validar els resultats de l’avaluació (o 
acompanyar en el seu procés), revisar-la i realitzar una recomanació d’accepta-
ció/rebuig/priorització per accedir als fons públics, podem considerar que part 
dels incentius perversos queden mitigats. Exemple d’aquest tipus d’entitat és 
la Major Projects Authority (MPA) del Regne Unit, que depèn de l’oficina de 
presidència i el Departament del Tresor públic. Un grau màxim d’independèn-
cia seria el propi d’una agència nacional d’avaluació, en el qual tot el procés 
d’avaluació s’avaluaria de manera desvinculada de l’entitat promotora del pro-
jecte (tot i que pugui haver-hi col·laboració), i el dictamen positiu sigui un re-
quisit imprescindible. Això és rellevant perquè si l’avaluació només suposa un 
obstacle procedimental o persegueix un objectiu de suport estratègic o polític 
davant d’una elecció prefixada, serà un procés costós en recursos i temps i no 
aportarà els beneficis esperats. Fins i tot el resultat pot ser més greu, ja que 
produirà una falsa garantia d’imparcialitat, introduirà disfuncions evidents en 
el procés de deliberació pública i de rendiment de comptes, creant una falsa 
percepció d’objectivitat.

Una altra alternativa a la separació efectiva de l’avaluació és l’externalització, 
sovint contractant empreses privades de consultoria o centres de recerca o 
tecnològics. No obstant, aquesta externalització també pot plantejar certs in-
convenients. Optar per processos negociats, per exemple, pot ser molt útil a 
nivell operatiu, però pot comportar incentius per assignar el projecte a avalua-
dors convenients. Sobretot si la licitació es porta a terme per la entitat promo-
tora del projecte. A la vegada, aquest procediment genera incentius a les em-
preses o centres contractats a respondre a les necessitats de l’entitat 
promotora per tal de seguir gaudint del favor de l’administració en la contrac-
tació de nous projectes d’avaluació. L’obertura de concursos públics sobre un 
banc contrastat d’avaluadors i l’extensió de les anàlisis ex-post pot mitigar 
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aquests problemes. Tanmateix, a Catalunya aquest procediment es troba a 
una gran distància del que es practica habitualment. No n’hi ha prou amb que 
els avaluadors ostentin coneixement expert. La credibilitat també inclou la in-
dependència dels avaluadors respecte d’aquells involucrats en la planificació i 
en l’operació, i en particular d’aquells que els encomanen la tasca d’avaluació.

A més, cal tenir en compte que hi ha projectes que, pel seu impacte econòmic, 
pressupostari, polític o social, poden influir en els incentius dels avaluadors, el 
que acabarà afectant el disseny de l’avaluació i els seus resultats. Per tal d’evi-
tar aquests conflictes d’interès o incentius a comportaments estratègics dels 
professionals locals, la unitat avaluadora hauria de poder optar per a externa-
litzar l’avaluació a institucions o professionals internacionals, desvinculats ma-
terialment i emocionalment de la problemàtica local i deslligats de possibles 
interessos corporatius, polítics o econòmics.

2.2. El cost de l’avaluació i el finançament del projecte

L’avaluació de projectes, i especialment el d’infraestructures de gran dimensió, 
pot ser un procés molt costós. Per això és desitjable que l’avaluació no es con-
verteixi en un simple tràmit procedimental o administratiu de confirmació, ja 
que d’aquesta forma se li afegiran als projectes prefixats uns costos addicio-
nals d’estudis d’avaluació que a més de produir els biaixos anteriorment men-
cionats, també encariran el projecte.

El cost econòmic no hauria de recaure, com ho fa habitualment en el cas de les 
administracions catalanes, sobre la mateixa unitat que promou el projecte, ja 
que aquesta pot tenir incentius per minimitzar-lo i comprometre la seva quali-
tat dedicant-hi menys recursos dels necessaris i fent un ús excessiu d’estudis 
interns preliminars sovint de menor qualitat i robustesa que els que es farien 
en una avaluació independent amb recursos suficients.

De fet, alguns autors com Gómez-Ibáñez (2012) defensen la separació de la uni-
tat d’avaluació també respecte de la unitat de finançament, ja que els promo-
tors de projectes poden tendir a facilitar l’aprovació de més projectes dels que 
seria socialment òptim; cosa que es pot corregir separant la disponibilitat de 
finançament en una altra unitat sense haver d’assignar prèviament un pressu-
post. Això, a més, permetria que polítiques de diferents sectors competissin 
pels recursos, afavorint els projectes amb major rendibilitat social amb inde-
pendència de l’àrea d’inversió a la qual pertanyin. Precisament aquest és l’en-
focament seguit per MPA al Regne Unit, on tot i que la recomanació sobre pri-
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orització pot ser obviada, els projectes de diferents àmbits competeixen entre 
ells pels recursos del Departament del Tresor. Els recursos no són estrictament 
gestionats pel departament, sinó gestionats pel govern en el seu conjunt, ator-
gant la seva administració al departament del Tresor. D’aquesta forma l’assig-
nació de recursos busca maximitzar l’eficiència en el conjunt de la despesa pú-
blica, no dins de cada unitat.

2.3. Objecte i abast de l’avaluació

La definició de l’objecte i abast de l’avaluació és un element de context institu-
cional que pot tenir un gran impacte sobre la mateixa. Qui pren les decisions 
sobre els objectius que es busquen i les alternatives disponibles pot fer que 
l’avaluació es vegi restringida i limitada a un exercici que exclogui opcions al-
ternatives que socialment poden ser més rendibles. De fet, les contribucions 
recents en l’economia i la psicologia estableixen que el marc en el qual es pre-
senta i s’inscriu un problema o pregunta, com la definició de l’objecte i abast 
de l’avaluació, pot afectar les respostes resultants en desviacions respecte del 
que seria una resposta racional al problema en qüestió. Per aquest motiu, 
Mayne et al. (1998) exposen que el control sobre la definició d’aquests criteris 
pot fer més improbables els plantejaments crítics sobre els projectes conside-
rats. Com més distant sigui la responsabilitat de qui fixa els objectius i abast de 
l’avaluació respecte de qui la porta a terme, menor serà la possibilitat d’interfe-
rir o promoure una iniciativa en particular. Per tal d’evitar aquest biaix de marc 
poden establir-se certs requisits que limitin aquesta capacitat d’influència.

2.4. Nivell d’estandardització de l’avaluació

L’establiment d’uns requisits comuns pel conjunt de polítiques a avaluar ha de 
permetre contrarestar els possibles incentius a afavorir ex-ante certs projectes 
davant d’altres alternatives. L’establiment de guies metodològiques i la fixació 
de criteris clars sobre processos, criteris i supòsits deixa poc marge a la inter-
pretació o manipulació dels paràmetres bàsics de l’avaluació (p.e.: cost d’opor-
tunitat, preus ombra, taxa de descompte, valor del temps, etc), establint un 
marc de diàleg comú sobre el qual construir la discussió sobre la idoneïtat de 
les polítiques.

L’establiment de guies generals és força estès a nivell internacional, sobretot 
per l’aplicació de l’anàlisi cost-benefici. Exemples els trobem a Holanda (MPTW, 
2013), França (MdT, 2005) i al Regne Unit (DfT, 2014), tot i que les entitats 
supervisores de les avaluacions també disposen dels seus manuals i criteris es-
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tablerts per tal d’uniformitzar les avaluacions sobre les que han de fer dictà-
mens (veure Gómez-Lobo, 2012). En aquest sentit, Annema i altres (2007) con-
clouen que l’estandardització de les anàlisis cost-benefici van millorar 
significativament la qualitat de les avaluacions ex-ante en grans projectes d’in-
fraestructures a Holanda, malgrat encara hi pot haver marges per a la millora.

2.5. El grau de transparència

Un factor institucional bàsic i que gaudeix de bona salut a Catalunya és l’accés 
a la informació utilitzada pels avaluadors, siguin tècnics de la unitat promotora 
o consultors privats contractats. Els habituals obstacles a aquest accés no fan 
més que dotar d’incentius a realitzar avaluacions de menor qualitat, més fàcil-
ment dirigides a ser favorables als interessos particulars dels contractants, i 
que difícilment podran ser discutides en peu d’igualtat per part de qui es man-
tingui al marge del procés tècnic d’avaluació. La manca d’accés a la informació 
fa també difícil entendre les habituals desviacions de les previsions respecte 
als resultats reals de la implantació i impedeix la millora constant dels models 
utilitzats en les tasques d’avaluació. De la mateixa manera, dificulta el rendi-
ment de comptes dels avaluadors i dels qui contracten aquests avaluadors.

Cal fer notar que els avaluadors i gestors públics actuen en un món d’informa-
ció imperfecta i incertesa. Per això molts estudis mostren desviacions sistemà-
tiques i molt significatives entre les estimacions ex-ante i els resultats ex-post 
en l’avaluació de projectes. En particular, les desviacions en estimacions de de-
manda, de temps d’execució i de costos d’inversió s’han mostrat especialment 
elevades en el cas de les infraestructures de transport (Flyvbjerg i altres, 2003; 
Flyvbjerg, Bruzelius i Rothengatter, 2003; Flyvbjerg 2005; Flyvbjerg, Holm i 
Buhl, 2005; 2006; i Albalate, 2014). A casa nostra, l’esforç més destacable en 
aquest sentit és l’anàlisi ex-post realitzada per ATM (2013), on es mostren im-
portants desviacions entre la rendibilitat social prevista i la concretada amb la 
implantació de les diferents actuacions.

Per tot això caldria avançar cap a una total transparència de l’avaluació i acces-
sibilitat a l’escrutini per la comunitat d’avaluadors i l’opinió pública com aspec-
te clau per eliminar els comportaments estratègics i les sospites sobre els ma-
teixos. A més, l’accés públic als resultats esdevé fonamental per establir el 
marc deliberatiu que enriquiria la pròpia avaluació. Avaluar els avaluadors és 
una alternativa o un complement a la publicació de la informació necessària i la 
metodologia seguida per fer l’avaluació. Una manera relativament senzilla de 
fer-ho seria a partir de revisions anònimes elaborades per un panell d’experts 
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(peer review process), composat per participants interns (de la unitat avaluado-
ra) i externs (especialistes i professionals de l’avaluació sense conflicte d’inte-
ressos), no involucrats amb l’avaluació realitzada i especialistes en la tipologia 
de projecte tractat. Aquests podrien elaborar informes anònims que millorin 
l’avaluació presentada i facin un control de la robustesa i qualitat de l’avaluació 
presentada. Amb aquests informes la unitat avaluadora podria demanar canvis 
en l’avaluació realitzada que milloressin el producte final o introduir esmenes o 
comentaris en un annex d’acompanyament que mostrin els punts de vista dels 
avaluadors. En qualsevol cas, l’avaluació i els informes finals de la unitat d’ava-
luació haurien de ser de domini i accés públic. Aquest tipus d’iniciativa actual-
ment es porta a terme tant a la SNI (Xile), MPA (Regne Unit) com a la Competi-
tion Commission dels Estats Units.

A més, també cal tenir en compte que per assolir un sistema d’incentius ade-
quats i alinear-los amb els objectius socials, la unitat avaluadora pot a) elaborar 
i fer accessible al públic un repositori de les avaluacions (ex-ante i ex-post) i b) 
una anàlisi sistemàtica sobre el grau de desviacions entre les avaluacions ex-an-
te i les avaluacions ex-post segons avaluadors (empreses i institucions proveï-
dores d’aquestes avaluacions). Això ha de permetre fer una recopilació siste-
màtica de la precisió de les prediccions fetes pels diferents avaluadors i valorar 
la qualitat de la seva feina; és a dir, avaluar els avaluadors, aportant transpa-
rència sobre els resultats i el rendiment obtingut dels recursos públics dedicats 
a l’avaluació. Tot per promoure un sistema d’incentius adequat a fer la tasca de 
forma rigorosa i millorar el procés de selecció d’avaluadors. En aquest darrer 
punt, la informació podria considerar-se en major o menor mesura a l’hora de 
valorar els diferents candidats en concursos o adjudicacions directes poste-
riors.

3. Casos d’estudi

3.1. L’aeroport de Lleida

Catalunya té tres aeroports amb tràfic comercial gestionats per l’empresa Ae-
ropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), que és propietat en un 51% 
del Ministeri de Foment (a través de l’empresa Enaire) i en un 49% per inver-
sors privats. Aquests aeroports són Barcelona-El Prat, Reus i Girona.

Arran d’una llei de 1999 del govern central, entitats públiques regionals i/o lo-
cals o inversors privats podien promoure la construcció i explotació de nous 
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aeroports amb tràfic comercial. En aquest context, diverses institucions públi-
ques i de la societat civil de les Terres de Lleida reclamaren la construcció d’un 
aeroport amb capacitat per sostenir tràfic comercial. Lleida era, en efecte, 
l’única província catalana sense aeroport comercial.

El Pla d’aeroports de la Generalitat de Catalunya de 2002 va incloure la propos-
ta de construcció de l’aeroport regional de Lleida en els terrenys de l’aeròdrom 
d’Alfés. Tanmateix, es van organitzar diversos grups ecologistes contraris a 
l’ampliació d’aquest aeròdrom pel seu possible impacte ambiental negatiu en 
una timoneda situada molt a prop de l’espai planificat per tal ampliació.

El 2004, amb el canvi de govern a la Generalitat, Alfés va ser descartat. Es va 
escollir com a localització el terme municipal de l’Alguaire a quinze kilòmetres 
de la capital del Segrià. Des del Departament de Política Territorial i Obres Pú-
bliques (DTOP), es va anunciar que l’aeroport tindria categoria regional, amb 
vols de viatgers i de càrrega, i que les obres començarien el 2005, amb data 
prevista de finalització el 2008. L’objectiu explicitat de la nova infraestructura 
era el de contribuir al reequilibri econòmic i social del territori català.

A finals de 2005, es publica al Diari Oficial de la Generalitat el Pla Director de 
l’aeroport que havia de definir exactament els usos, capacitats, tipus d’avions 
que acolliria, longitud de pista i accessos. El Pla director també recollia l’estudi 
de la demanda prevista, feia pronòstics de trànsit de viatgers i mercaderies i 
plantejava les infraestructures de comunicació necessàries pel correcte funcio-
nament de l’aeroport. Aquest Pla, elaborat per la consultora GPA (de la qual 
són propietàries les cambres de comerç de Barcelona, Girona i Sabadell), va fer 
una proposta d’inversió de 42,5 milions d’euros i l’objectiu a mitjà termini era el 
d’assolir entre 400.000 i 500.000 viatgers i 6.000 tones de transport de merca-
deries anuals.

Després d’un període d’al·legacions, que va portar a planificar una pista de ma-
jor amplada, el Pla es aprovat pel DTOP a finals de 2006. S’esperava que el nou 
aeroport estigués a punt a finals de 2008. D’altra banda, es preveia atorgar una 
concessió per la gestió de l’aeroport a una empresa o grup d’empreses que 
s’haurien de fer càrrec també de construir i finançar l’edifici terminal i la torre 
de control a mode de col·laboració publicoprivada.

Al 2007, diverses institucions i administracions del territori i, per tant interessa-
des en la promoció dels projectes (Diputació de Lleida, la Cambra de Comerç 
de Lleida i l’Ajuntament d’Alguaire), van encarregar un nou estudi a la consul-

001-256 ponenciasEIX10.indd   79 22/07/2018   15:51:18



80

La millora institucional en el procés de selecció i avaluació de projectes...

tora Cap Gemini sobre l’impacte econòmic que tindria l’aeroport. En aquest es-
tudi es plantejava que la zona d’influència de l’aeroport pels fluxos de càrrega 
era de 600 kilòmetres i el de passatgers de dues hores en cotxe. Es plantejaven 
diferents escenaris de tràfic a partir de i) el volum d’activitat de la zona d’influ-
ència, ii) La capacitat de captació de part d’aquest tràfic per part de l’aeroport 
de Lleida en base a les elasticitats al cost, temps i connectivitat, iii) i les dinàmi-
ques previstes del sector. En l’escenari mig o esperat, les previsions de tràfic a 
4 anys vista tant de mercaderies com de passatgers estaven fins i tot per sobre 
de les previstes en el Pla Director (4.500 tones, 530.000 passatgers). Amb l’es-
cenari mig, s’estimava un impacte total (incloent efectes directes, indirecte i 
induïts) de 44 milions d’euros i la creació de 1.124 llocs de treball.

Al 2008, el DTOP va aprovar el pla de negoci i viabilitat en el que s’estimava un 
tràfic de 395.000 passatgers anuals, amb un gran pes de les companyies de 
baix cost i que es mourien entorn a 3.500 tones de mercaderies en un termini 
màxim de deu anys. I a principis de 2009, la Generalitat aprova un nou Pla d’ae-
roports, aeròdroms i heliports 2009-2015, dos anys després de la seva aprova-
ció inicial, en el que es recollia una inversió de 96 milions d’euros per l’aeroport 
de Lleida-Alguaire. Aquesta quantitat suposava una quarta part del pressupost 
del Pla. Aquest import, que és el finalment executat, està molt per sobre del 
previst inicialment, ja que es van produir sobrecostos no esperats (per exem-
ple, aquells relacionats amb el preu de l’expropiació a propietaris dels terrenys 
afectats) i també perquè la inversió que havia d’executar-se per part privada 
en un model de col·laboració publicoprivada no es va arribar a concretar. De 
fet, el concurs per atorgar la concessió de la gestió privada de l’aeroport va 
quedar desert, de manera que l’empresa pública Aeroports de Catalunya, ads-
crita al DTOP, se’n va fer càrrec.

L’aeroport es va inaugurar a principis de 2010. Per tal de promoure l’arribada 
d’aerolínies, la Generalitat, Aeroports de Catalunya, l’Ajuntament i la Cambra 
de Comerç de Lleida van signar un conveni de col·laboració que implicava l’es-
tabliment d’ajuts econòmics (descomptes de taxes aeroportuàries, subvenci-
ons) a les aerolínies en funció del seu volum d’activitat. El conveni es va signar 
per l’any 2010 per una valor de 1.9 milions d’euros, essent la Generalitat el prin-
cipal contribuent amb aproximadament 1 milió d’euros. Aquest conveni es va 
renovar pel període 2013-2014 per un valor de 600.000 euros. A partir del 2015, 
el conveni va deixar de tenir vigència tot i que encara resten pendents de paga-
ment aportacions compreses per les institucions de Lleida. D’altra banda, el 
DTOP va signar un conveni amb el turoperador britànic Nelson que incloïa des-
comptes importants en les taxes aeroportuàries i el compromís d’invertir en 
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l’ampliació de l’aeroport per a que poguessin operar simultàniament dos avi-
ons i habilitar un espai per l’arribada de vols de fora de l’espai Schengen. L’am-
pliació, amb un import de 1.5 milions d’euros, es va executar al 2011.

Les xifres de tràfic en el primer any de funcionament de la instal·lació i en vi-
gència del conveni de descomptes i subvencions a les aerolínies van ser relati-
vament positives, ja que es van moure entorn a 57.000 passatgers en vols co-
mercials. Vueling i Ryanair oferien vols a diverses destinacions. És difícil pensar 
que aquesta xifra s’hagués pogut assolir sense les generoses subvencions que 
van rebre les aerolínies que operaven a Alguaire en el seu primer any en funcio-
nament. Ja sense aquestes ajudes, i amb la conseqüent marxa de Vueling i Rya-
nair, les xifres de tràfic van caure i estabilitzar-se a l’entorn dels 30.000 passat-
gers, essent el 2017 el pitjor any amb un tràfic d’uns 25.000 passatgers. 
Actualment, només operen a l’aeroport la companyia Air Nostrum, amb un vol 
setmanal a Palma de Mallorca i un vol setmanal a l’estiu a Eivissa i Menorca, 
l’aerolínia Neilson, que opera viatges a Manchester, Londres i East Midlands (a 
la temporada d’hivern) i la companyia Quality travel, que opera serveis a diver-
ses destinacions a Suècia, també a la temporada d’hivern. L’activitat dels turo-
peradors se centra en captar esquiadors que majoritàriament van a les pistes 
d’esquí d’Andorra, on fan la seva contribució econòmica més important.

Malgrat l’objectiu de generar tràfic de mercaderies, no hi ha activitat real 
d’aquest tipus, tot i que es compta amb una duana per les mateixes des de 
l’any 2011. Cal mencionar aquí que les terres de Lleida estan especialitzades en 
productes hortícoles, primaris i transformats. El desplaçament d’aquests pro-
ductes per via aèria és complicat i relativament ineficient en comparació amb 
altres mitjans de transport, ja que el cost de transport en aquest mode és ele-
vat, el que el fa sobretot atractiu per l’exportació i importació de mercaderies 
que requereixen arribar a les seves destinacions ràpidament, per mantenir les 
seves propietats més importants.

Segons els comptes anuals d’Aeroports de Catalunya del 2015 (l’últim any dis-
ponible), els ingressos d’explotació de l’aeroport se situen a l’entorn dels 
210.000 euros. Aeroports de Catalunya paga un cànon anual d’1,9 milions d’eu-
ros a Cimalsa (entitat de la Generalitat que és propietària de les instal·lacions) 
que equival a l’amortització de la infraestructura. Les despeses d’explotació no 
estan desglossades, però probablement estiguin al voltant dels 4 milions d’eu-
ros, ja que l’aportació conjunta de la Generalitat en el primer any de funciona-
ment pels conceptes d’explotació i promoció se situava sobre els 5 milions.
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En conjunt, la cronologia dels fets relatats mostra que el projecte de l’aeroport 
de Lleida ha sigut clarament un projecte fallit: i) Es va acabar més que dupli-
cant la inversió prevista per la Generalitat, en part perquè va fracassar en l’ob-
jectiu de que l’aeroport fos gestionat per una empresa privada que es fes càr-
rec del finançament de l’edifici terminal i la torre de control, ii) La instal·lació va 
entrar en funcionament gairebé dos anys després del previst, iii) les xifres de 
tràfic de passatgers amb prou feines arriben al 5% del previst i l’impacte pel 
territori és molt limitat, en gran part perquè la gran majoria d’usuaris són es-
quiadors que arriben a Lleida per anar directament a Andorra, iv) no hi ha tràfic 
de mercaderies, i v) els dèficits anuals per la explotació i promoció són de més 
de 4 milions d’euros.

El cas il·lustra els problemes associats a la manca d’una avaluació econòmica 
prèvia del projecte de l’aeroport de Lleida. En primer lloc, hagués sigut conve-
nient dur a terme una anàlisi cost-benefici de les dues alternatives que hi havia 
per dotar a les terres de Lleida d’un aeroport amb tràfic comercial; l’ampliació 
de l’aeròdrom de l’Alfés o la ubicació del aeroport en un altre terme municipal. 
La comparació del valor social net de les dues alternatives, tenint en compte 
els costos de construcció superiors d’escollir una nova localització i els majors 
costos ambientals de fer l’ampliació de l’aeròdrom, hagués sigut de gran utili-
tat per la presa d’una decisió racional. D’altra banda, es van fer unes previsions 
de tràfic tant de passatgers com de mercaderies basades més en objectius o 
desitjos que no en prediccions basades en paràmetres objectius. Aquestes pre-
visions van determinar el disseny d’una infraestructura que amb el temps s’ha 
mostrat clarament sobredimensionada. En aquest sentit, l’únic estudi d’impac-
te econòmic (encarregat per les institucions que promovien la infraestructura) 
es va dur a terme quan l’obra ja estava en marxa i utilitzant unes prediccions 
de tràfic similars a les contingudes en el Pla director.

En conjunt, pel cas que ens ocupa, no s’ha complert cap dels criteris necessaris 
mencionats en la secció 2 per a una òptima avaluació econòmica del projecte. 
El Pla Director i l’estudi d’impacte econòmic van ser encarregats per les admi-
nistracions públiques més interessades en el projecte. Si bé els estudis citats 
van ser externalitzats fora de la pròpia administració, el procés d’avaluació va 
continuar sent controlat i gestionat de forma integral per part d’aquestes ad-
ministracions promotores del projecte. La decisió sobre l’aeroport té un origen 
eminentment polític, el que promou que els estudis es facin en un marc de de-
cisió prefixada amb objectius relacionats exclusivament amb la planificació 
operativa en el cas del Pla Director, i a la legitimació estratègica del projecte en 
el cas de l’estudi encarregat per les administracions lleidatanes. L’enorme des-
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viament entre les prediccions i la realitat fa evident una baixa qualitat metodo-
lògica dels propis estudis o la plasmació dels incentius perversos enunciats en 
la secció 2. No semblen haver-se aplicat criteris objectius i rigorosos i es consta-
ta una falta de transparència important en la determinació tant d’aquestes 
previsions com del cost econòmic de l’obra. En conjunt, el fracàs de l’aeroport 
de Lleida és també un fracàs, almenys en part, en el disseny de l’avaluació i de 
la planificació.

Taula 1. Aeroport de Lleida. Aspectes de disseny institucional de l’avaluació.

Factor de disseny 
institucional

Aeroport de Lleia

Separació promotor / 
avaluador

Contractació externa del pla director (GPA, de les cambres de 
comerç) per part de les entitats promotores (DTOP) i de 
l’estudi d’impacte (Cap Gemini) per part de les administracions 
territorials interessades (Ajuntament, Diputació, Cambra de 
Comerç de Lleida).

El cost de l’avaluació / 
finançament de l’obra

A càrrec de les institucions promotores, tant de la Generalitat 
com del Territori, mencionades anteriorment. El finançament 
de l’obra a càrrec de la Generalitat (Aeroports de Catalunya).

Objecte i abast de 
l’avaluació

El Pla director i l’estudi d’impacte serveixen per dimensionar (i 
planificar) i per legitimar tècnicament una decisió política 
prefixada. La seva consideració s’origina amb una concepció 
basada en l’exempció d’infraestructures aeroportuàries a 
Catalunya. Lleida era l’única província catalana sense aeroport.

Grau d’estandardització Sense estandardització.

Grau de transparència Poca transparència sobre els inputs i models utilitzats per a fer 
les estimacions d’impacte. Poca transparència sobre els 
costos.

3.2. La connexió de l’AV ferroviària a l’aeroport de Girona

L’aeroport de Girona (GRO) va arribar a un pic de 830.000 passatgers (pax) el 
1983. A partir d’aquell any la reorientació de vols a BCN i altres destinacions 
mediterrànies va afectar negativament a GRO, el tràfic del qual s’estabilitzà en-
torn als 500.000 pax. A meitat de la primera dècada d’aquest segle, i enmig de 
la revolució del model low cost, GRO va enlairar-se de forma abrupta, i passà de 
0,5 a 5 milions pax (Figura 1; Bel (2009) fa una anàlisi de l’enlairament de GRO). 
No era gens infreqüent trobar en aquell període crítiques i malestar local al fet 
que ben bé 2 de cada 3 passatgers volaven a GRO amb destinació final a la ciu-
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tat de Barcelona, infravalorant l’àmplia oferta de rutes que els “locals” gaudi-
en gràcies a la demanda total de l’aeroport.

Figura 1. Evolució del nombre de passatgers a l’aeroport de Girona  
(en milions).

Font: Estadístiques d’AENA.

Les coses van canviar a partir de 2011, consolidats els efectes de la entrada en 
servei de la T1 a BCN. Aquell any Girona va perdre el 40% del seu tràfic per la re-
orientació de vols de Ryanair a l’aeroport de Barcelona (BCN). En els darrers 
anys el tràfic s’ha estabilitzat a l’entorn dels 2 milions de passatgers (1,95 M al 
2017). Aquest volum situa Girona en novena posició entre els aeroports penin-
sulars d’AENA. Molt per sobre del llindar de volum de passatgers que perme-
ten l’autosuficiència financera d’un aeroport ben gestionat i amb taxes ade-
quades, entre 0,5, i 1 M de passatgers.

De veritat hi ha un problema? La preocupació derivada del dessagnament de 
passatgers produït des de 2011 va promoure una pluja d’idees per tal de reani-
mar la demanda. Una demanda que havia produït neguit local perquè s’orien-
tava a Barcelona. I una demanda que havia desaparegut precisament per anar 
a Barcelona. El “Que algú faci quelcom” ha estat el mantra tradicional en la 
política d’infraestructures a Espanya, i ha estat el mantra que des de 2011 s’ha 
fet pas també en relació amb l’aeroport de Girona. Com a Espanya, aquest 
mantra ha tingut una resposta tradicional: la construcció d’infraestructures.

La solució, promoguda per la Cambra de Comerç i l’Ajuntament de Girona, va 
ser posar serveis d’AV a GRO perquè els turistes puguin arribar més ràpid a Bar-
celona. L’opció és molt ambiciosa, doncs són molt pocs els aeroports europeus 
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on s’ofereixen serveis de llançadora d’AV [Charles de Gaulle a París, Frankfurt 
Main a Alemanya, i poc més (Albalate, Bel i Fageda, 2015b)]. I sobre la base 
d’un problema percebut causat per pànic i vertigen conjuntural, però irreal, va 
iniciar-se un dels processos més absurds de planificació d’una infraestructura 
en el nostre país.

La primera fita oficial és la licitació d’un contracte de serveis per l’assistència 
tècnica per a la redacció de l’estudi informatiu, del projecte bàsic i del projecte 
constructiu de la nova estació a la L.A.V. Barcelona-Frontera Francesa per GRO. 
La data de publicació de l’anunci fou el 20/10/2011, amb un pressupost de licita-
ció de 515.680 € (sense IVA), sent adjudicat per una xifra molt inferior 
(93.864,07 €, sense IVA) a la UTE Idom, Ingeniería y Sistemas & Tec-Cuatro SA. 
No hem estat capaços de trobar aquest informe online.2

El següent document rellevant de la planificació: Nova estació a l’aeroport de 
Girona (DTS-Gencat, 26.05. 2014) és intern de la Generalitat, adoptat per justifi-
car el benefici del projecte. Aquest document és un pdf de 30 pàgines estructu-
rat en una síntesi, un estudi de demanda i una anàlisi socioeconòmica, més un 
annex de 23 pàgines amb detalls sobre costos dels viatgers.3 Els números més 
rellevants que mostra aquest ‘estudi’ és que l’estació de l’AV captarà 726.060 
usuaris de l’aeroport, i un total de 954.549 afegint-ne altres. Els costos serien 
baixos, i la taxa de retorn socioeconòmica prou bona: 11,8%.

Una ‘avaluació de l’avaluació’ continguda en aquest document donaria de si 
per un text com el que ocupa tot aquest capítol. A més, en molts casos el detall 
seria d’interès només per gent avesada a l’anàlisi tècnica. Per tant, ens concen-
trarem en un que qualsevol usuari de qualsevol aeroport que hagi usat autobu-
sos i trens pot copsar i entendre.

Tota la modelització de l’elecció de mode de transport entre GRO i Barcelona 
es basa en els següents temps de viatge: (1) ferrocarril AV 38 minuts; (2) Cotxe 
60 minuts; (3) Autobús 75 minuts, més una definició de temps d’accés (20’, 5’, 
i 20’ respectivament) i de temps d’espera (25’, 0’ i 20’ respectivament). D’aquí 
el punt més rellevant de tota l’anàlisi: els 32 minuts d’estalvi de temps total 
entre tren (83’) i autobús a BCN (115‘), que és valorat en total en 2,5 milions 
d’euros, xifra que és clau per obtenir un benefici que supera els costos en 1,09 
milions d’euros, i que resulta en la TIR socioeconòmica d’11,8%. Sintetitzant, 
cada minut d’estalvi de temps en tren dona un agregat de 80.000 euros de 
benefici, per la qual cosa si la diferència s’escurça en més de 13 minuts, la TIR 
socioeconòmica seria negativa. En realitat, ho seria abans, perquè si la dife-
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rència de temps s’escurça, baixaria la demanda... però ja hi tornarem més en-
davant.

Comencem pels 5 minuts que tarda el bus llançadora en deixar a la gent a la 
porta del baixador; absurd... però siguem sistemàtics. Perquè és força fàcil (i 
pot ser casual) arrodonir números. El pdf de DTES (2014) diu en la seva pàgina 
6 que el tren captarà 726.060 passatgers any, el que és fantàstic perquè ens 
permet treballar amb 2.000 pax diaris. I les estimacions de costos es basen en 
5 unitats d’Avant regular per dia fent parada a GRO (suposem que en cada sen-
tit). Això vol dir que cada unitat d’Avant carregarà 200 passatgers i en descar-
regarà 200, que és la capacitat aproximada de bus llançadora. I com són cinc 
unitats gestionant 400 passatgers (200+200), doncs ja tenim els 2.000 passat-
gers per dia que necessitem per tenir aquest 726.060 any. Molt convenient, 
perquè a més regular és un servei, millor ho és pels costos... i pels costos del 
projecte... Noteu que no hem dit res aquí de la subvaloració tradicional de la 
inversió en si mateixa.

Tant de bo la vida funcionés així... però. Avui és 26 de febrer de 2018, i només 
han aterrat i s’han enlairat quatre vols a Girona.1

1. de Pisa, amb arribada a les 11 h 35 min, i primer Avant accessible a les 13 h 
02 min [l’hora a GRO seria sis minuts després de la sortida de Girona] (el 
bus a Barcelona hauria sortit a les 12 h 00 min).

2. d’Eindhoven, arribada a les 14 h 10 min, i primer Avant viable a les 15 h 17 
min (el bus a Barcelona hauria sortit a les 14 h 45 min).

3. de Bratislava, arribada a les 17 h 00 min, i primer Avant accessible a les 18 
h 17 min (el bus a Barcelona sortia a les 17 h 30 min).

4. Finalment, de Rabat, arribava a les 22 h 30 min. No hi ha cap Avant viable 
fins l’endemà. L’autobús a Barcelona surt a les 23 h.

A la taula 2 es pot apreciar la comparació de temps de viatges de l’ACB amb els 
reals. Només cal comparar l’hora que arriba l’avió amb (1) la de la sortida pro-
grama del bus, i (2) la que tindria l’Avant (el millor Avant que podrien agafar els 

1.  Per suggeriment d’un avaluador anònim, hem comprovat l’estabilitat dels horaris oferts pels 
serveis de Renfe en unitats AV/AVANT. Pel que respecta als càlculs fets a 26 de febrer de 2018, 
hem pogut confirmar que els horaris de Renfe pel dia en que es fa aquesta comprovació (12 
d’abril de 2018) i per un dia semblant d’alta temporada turística (26 de juliol de 2018) són 
exactament els mateixos. 
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passatgers en cada cas) d’existir el servei. El resultat no ens sorprèn: El temps 
total de viatge és ben bé sempre més gran en tren, això quan hi ha tren. I qual-
sevol expert sap que amb temps igual (avió número 2) tot usuari que no tingui 
bus-fòbia agafarà el bus, perquè es prefereix el temps en-vehicle que els temps 
de connexió i d’espera (amb les matrius de demanda i els excels, podríem esti-
mar la baixada de demanda a l’ACB, que seria de prop del 100%). Però, és obvi 
ja que encara que tots els passatgers de l’avió vagin al tren, la TIR socioeconò-
mica seria negativa, perquè els estalvis de temps han desaparegut (quan no 
augmenta el temps).

Taula 2. Del pensament màgic a la realitat en el baixador de l’AV  
a l’aeroport de Girona

Avió hora arribada ACB Dep. Territori i 
Sostenibilitat

Realitat

Temps 
vehicle

Temps 
Accés + 
Espera

Total Temps 
vehicle

Gap hora avió 
& sortida 
terrestre

Total

Pisa 11 h 35 min Bus 75’ 40’
45’

115’ 75’ 25’ 100’

Avant 38’ 83’ 33’ 87’ 120’

Eindhoven 14 h 10 
min

Bus 75’ 40’
45’

115’ 75’ 35 110’

Avant 38’ 83’ 33’ 67’ 109’

Bratislava 17 h 00 min Bus 75’ 40’
45’

115’ 75’ 30’ 105’

Avant 38’ 83’ 33’ 77’ 110’

Rabat 22 h 30 min Bus 75’ 40’
45’

115’ 75’ 30’ 105’

Avant 38’ 83’ No hi ha oferta servei

1. El dia 26 de febrer no és substancialment diferent a la mitjana de dies laborables en estació d’hivern 
(Novembre-Maig). Hem comprovat càlculs en altres dates properes, sense variacions rellevants. Si de 
cas, la realitat encara és pitjor la majoria de dies.

2. En la columna ‘Realitat’ superem la discussió sobre la irrealitat dels 5 minuts de transbordament, 
perquè el rellevant és el temps agregat entre arribada programada d’avió i sortida programada de 
tren. Comptem sempre que l’avió arriba puntual... altrament, si bé el Bus pot esperar, doncs l’Avant no 
esperaria.

Algú podria objectar, amb raó, que això és a l’hivern (Novembre-Abril), però 
que a l’estiu (Maig-Octubre) hi ha més vols i més gent. I és cert... a l’estiu hi ha 
una mitjana d’entre 30 i 35 avions operant cada dia. Més passatgers potenci-
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als... però no menys temps d’espera, perquè alguns avions arribaran més prop 
del tren programat, però altres més lluny. És aleatori. El fet és que amb les 5 
unitats d’AV de l’ACB els temps totals de viatge en tren a l’estiu seran molt 
semblants, si no iguals, als de l’hivern. Això en el cas del tren. Pel bus es poden 
reduir entre 5 i 10 minuts. La pròpia web de GRO explica que el temps entre 
l’arribada de l’avió i la sortida del bus és de 20 i 25 minuts. Aquesta ha de ser la 
dada per l’estiu (a l’hivern és 30’ de mitjana). Per què? Perquè com arriben més 
avions, el Bus pot escurçar el temps d’espera augmentant freqüències, ja que 
aquells passatgers a qui se’ls va retardar la maleta tindran un altre autobús avi-
at a l’estiu.. però, i tren també? Amb les 5 unitats de l’ACB, res de res... i si aug-
menten el nombre de parades de l’AVANT augmenta el cost operatiu que s’ha 
de registrar al projecte i les pèrdues de temps dels passatgers que usaven 
l’Avant. Ah, i també cal una llançadora més pel transbordament entre aeroport 
i abaixador... un altre cost addicional!

Amb tot, amb més unitats d’AV a l’estiu encara no hem aconseguit un retorn 
social positiu del projecte; no només perquè ha augmentat el cost del projec-
te, i bastant. També perquè els estalvis de temps són inferiors als més de 20 
minuts necessaris (perquè, efectivament, amb menys estalvi de temps, 
menys captació). Perquè s’havia inflat el temps de viatge en autobús, s’havia 
infraestimat el temps de transbordament en llançadora, i perquè ni parant 
tots els Avant (tots) s’aconsegueixen els temps d’accés més espera escollits 
a l’ACB.

Clar que si hi ha prou determinació, sempre tenim un darrer recurs, de fet, tres. 
El primer, prohibir els autobusos. Però això no reduirà el temps de viatge del 
tren, per la qual cosa el projecte no és socialment rendible. Més operatiu, els 
promotors es poden posar en contacte amb el proveïdor de serveis ferroviari 
d’AV, i demanar-li un canvi de programació horària al corredor per ajustar-la a 
la dels avions a GRO. I això cada dia, perquè les operacions aèries canvien d’ho-
ra cada dia. Hom esperaria com a resposta “Escolti, per 20 o 40 passatgers que 
em posaran dins la unitat, em demana que condicioni els horaris d’una oferta 
que usaran molts centenars de passatgers en la ruta Barcelona-Girona/París? I 
horaris diferents cada dia? Vostès no saben com funciona això dels trens! El 
què necessiten són Avants llançadora a la carta GRO-Barcelona-GRO, i el preu 
pel servei és d’uns quants milers d’euros per unitat “ (i ja tenim un cost de X00 
euros per viatge GRO-Barcelona, i el mateix Barcelona-GRO).

Massa car, una TIR molt negativa... pot ser millor trucar a Ryanair, a veure si 
pot adaptar els horaris dels avions als serveis d’Avant... Hom esperaria una res-
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posta del tipus “per què volen ajustar els horaris d’entre 6 i 8 trajectes per 
cada avió (perquè els low cost no paren quiets), amb molts aeroports i autori-
tats de control de tràfic, per encabir unes poques desenes de passatgers en un 
tren, quan ja tenen autobusos que ho fan si fa no fa en el mateix temps. I ja ho 
feien quan l’aeroport tenia 5,5 milions pax, allà cap al 2008.”

On queden aquells 32 minuts d’avantatge del tren sobre l’autobús? En el millor 
dels casos, amb tren el temps total de viatge seria ben bé el mateix. General-
ment, i per a la gran majoria d’usuaris de l’aeroport de Girona (de fet, ben bé 
per tots) agafar l’AV al baixador de TAV voldrà dir trigar més temps en arribar a 
Barcelona que amb l’autobús. I el preu del bitllet del tren (si no hi ha una forta 
subvenció pública al mateix) serà més gran que el de l’autobús. Per què hem 
de creure que agafaran el tren, llavors? Per què es computen estalvis de temps 
estratosfèrics com a beneficis del projecte?

Aquest exemple posa de manifest alguns del problemes rellevants que tenim 
amb la planificació i amb l’avaluació a Catalunya. Com que no volem creure que 
hi hagi limitacions de competència tècnica, hem de pensar que és el procés in-
tern de planificació i el marc en el qual es desenvolupa la planificació i l’avalua-
ció el que pot explicar resultats com els que hem descrit. L’existència d’infor-
mes o avaluacions no garanteix mai la seva fiabilitat tècnica, doncs poden tenir 
com objectiu només la legitimació d’un projecte consolidat en l’imaginari 
d’aquells que ja tenen un compromís apriorístic amb ell.

Conegut tot això, no hauria de sorprendre que generés controvèrsia la propos-
ta del DTES d’incloure l’abaixador per l’AV al projecte d’actuacions al Corredor 
Mediterrani que es compartia amb el conjunt d’entitats econòmiques, socials, 
institucionals i grups parlamentaris convocats a la Taula Estratègica del Corre-
dor Mediterrani. La controvèrsia es va resoldre condicionant (a proposta del 
grup parlamentari de Junts pel Sí) aquesta actuació a la demostració del seu 
retorn social, posant-la dins un grup d’actuacions que “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)” (DTES 2017a, 9 de febrer de 2017, pg. 9). Això mostra que 
l’habilitació de mecanismes de participació en el procés de planificació pot ge-
nerar aportacions constructives.

Però aquestes aportacions també poden ser inútils. Durant 2017 va anar germi-
nant en el DTES una nova idea, per superar els impediments tècnics que afec-
ten la retòrica de portar pax a Barcelona: la de constituir GRO com a quarta 
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pista de BCN.4 O com en dirien els castellans, ¡y dos huevos duros! I així, d’entra-
da, sorprèn que si el problema públic definit ara és la necessitat de desconges-
tionar BCN en un futur, no s’elaborin diverses alternatives de política pública i 
s’insisteixi en el baixador de l’AVE a GRO, fent així impossible la comparació de 
taxes de rendibilitat entre les alternatives possibles.

Arribem així al document vigent, fins ara, de l’Agenda catalana del Corredor Me-
diterrani (DTES, 2017b), en versió o datada a novembre de 2017, per tant poste-
rior al procés participatiu esmentat més amunt, que inclou a la pàgina 58 el 
projecte de nova estació del TGV a l’aeroport de Girona. Això sense haver satis-
fet cap dels compromisos assumits pel govern de la Generalitat en el procés 
participatiu de la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani, i fets explícits a 
DTES (2017a). Així, la participació dels interessats en la planificació de les infra-
estructures pot fàcilment esdevenir una pèrdua de temps i energies, i un cost 
més d’un procés deficient de planificació.

La proposta de fer GRO la quarta pista de BCN ha estat acollida amb entusias-
me pel Ministeri de Foment (febrer de 2018), que ha elevat de 9 a 55 milions € 
l’import temptatiu del projecte, i ha anunciat que a 2018 es redactarà el projec-
te per una nova estació, a 500 metres de l’aeroport, des de la qual sortirien 
trens llançadora cap a BCN. Així doncs, hem passat de discutir un projecte so-
bre la base d’estudis d’avaluació ex-ante molt deficients (reforma del baixador 
existent) a decidir un projecte (nova estació) sobre la base de cap estudi d’ava-
luació ex-ante. Allò que és molt propi de la tant rebutjada política d’infraestruc-
tures espanyola es fa natural i acceptat quan el projecte es promou des de Ca-
talunya. Poden fer les institucions catalanes allò que qüestionen quan es fa 
fora?

Tanmateix, sembla difícil que un projecte tan ambiciós com aquest pugui tirar 
fàcilment endavant. De fet, aeroports com Heathrow o Charles de Gaulle no 
tenen tren llançadora que els aportin connexions de cap altre aeroport de Lon-
dres o París. I seran necessaris serveis ferroviaris amb una freqüència molt ele-
vada per evitar un temps total de viatge catastròfic; llançadores tant a BCN 
com a la ciutat Comtal, doncs si el tren s’ha d’aturar primer a Barcelona, ja no 
serà llançadora a BCN. I, per cert, per arribar a BCN primer haurà d’haver arri-
bada de l’AV a BCN, així en general.

Ocasionalment s’ha posat com a referència de comparació l’excel·lent oferta 
ferroviària d’aeroport secundari a Gatwick, on el servei Gatwick Express fa en 
30’ d’andana a andana el trajecte de 40 km aeroport-Londres. I que presenta 
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una freqüència de servei cada quart d’hora per un aeroport amb 46 milions 
pax el 2017. Clar que perquè la comparació amb Gatwick tingui algun sentit, 
s’hauria d’expandir GRO a una capacitat de gestió de passatger vàries (moltes) 
vegades superior a la seva capacitat actual (recordem que gestionà un màxim 
de 5,5 M pax el 2008). L’únic cert a hores d’ara és que mentre AENA no faci una 
megaexpansió monumental de GRO, i l’AV arribi a BCN, la riuada retòrica dels 
darrers mesos no té cap sentit operatiu; constituiria una mostra més de la se-
nyera de la política d’infraestructures espanyola: fer viatjar l’oferta molt per 
davant de la demanda. Ah! Gatwick no té connexió ferroviària exprés amb He-
athrow.

O potser sí en té un de sentit. El Ministeri de Foment es troba molt còmode 
fugint dels problemes de congestió de pistes a BCN (coll de d’ampolla més 
fort que la capacitat de les terminals) amb l’ocurrència de la quarta pista a 
GRO, subministrada pel Govern de la Generalitat. Per la seva banda, el DTES 
obté el compromís de Foment d’impulsar un projecte ferroviari a GRO, fi-
nalment. El projecte molt probablement no es farà, doncs suposaria tirar 
directament per l’aigüera 55 milions d’euros (més la desviació posterior). I 
si no es fa, per un temps el govern d’Espanya haurà evitat la pressió pel pro-
blema de les pistes a BCN, i el govern català podrà dir que no s’ha fet per 
culpa del govern espanyol. Això podria ser un win-win per als dos governs, 
ben mirat.

Aquest cas ens il·lustra, doncs, la degradació de l’avaluació interna, elaborada 
per la pròpia unitat promotora del projecte, les limitacions del procés d’estan-
dardització i d’externalització d’estudis quan aquests es troben encarregats i 
finançats per entitats directament interessades i en els quals no es qüestionen 
els inputs aportats per les unitats promotores i interessades. L’aplicació de la 
metodologia SAIT i la contractació d’estudis externs no ha servit més que per 
poder legitimar una avaluació que ha introduït en el sistema inputs poc realis-
tes, tot generant un sobrecost addicional al del propi projecte. I sobretot ens 
mostra un cert grau de degradació institucional quan per tal d’incloure en la 
planificació aquest projecte sí o sí, és a dir, amb motivacions polítiques, s’obvi-
en acords presos i s’avança en el mateix sense satisfer els compromisos, en 
aquest cas de demostrar rigorosament la taxa de rendibilitat social i la seva 
contribució al transport de mercaderies, condicionants per incloure’l en el pa-
quet de projectes del corredor mediterrani.
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Taula 3. Aeroport de Girona. Aspectes de disseny institucional de l’avaluació.

Factor de disseny 
institucional

Aeroport de Girona

Separació promotor / 
avaluador

Avaluació interna, sense separació promotor-avaluador. 
Estudi Suau et al. (2017) contractat externament per 
l’Ajuntament de Girona, administració directament 
interessada i finançadora de l’estudi.

El cost de l’avaluació / 
finançament de l’obra

A càrrec de les institucions promotores (DTES) i 
interessades, (Ajuntament de Girona.).

Objecte i abast de 
l’avaluació

L’objecte de l’avaluació s’origina amb la preocupació sobre 
la caiguda del trànsit a l’aeroport de Girona i la demanda del 
territori per tal de posar-hi remei. Actualment es focalitza 
en la potencial i futura congestió de l’aeroport d’El Prat. 
L’avaluació sembla merament instrumental ja que necessita 
de supòsits poc realistes per poder obtenir els resultats 
positius. La definició del problema públic varia, de la 
revitalització de l’aeroport de Girona a la quarta pista d’El 
Prat. Tanmateix, no es consideren altres possibles 
aeroports o solucions a aquesta congestió. Així mateix, no 
hi ha cap avaluació de la connexió amb l’aeroport de BCN.

Grau d’estandardització Aplicació del Sistema SAIT garanteix l’estandardització 
metodològica però s’adverteix que aquest no qüestiona els 
inputs carregats en el sistema, en concret les dades més 
rellevants sobre els models d’elecció entre modes de 
transport dels passatgers i tots els valors o paràmetres 
utilitzats en aquests models d’elecció.

Grau de transparència L’avaluació socioeconòmica DTES (2014). Nova estació a 
l’aeroport de Girona. Departament de Territori i 
Sostenibilitat-Generalitat de Catalunya no es troba 
fàcilment accessible. Hem pogut consultar-lo mitjançant 
l’enviament directe des de l’alta direcció del Departament 
de Territori i Sostenibilitat. L’estudi Suau et al. (2017) sí es 
troba publicat a la pàgina web de l’ajuntament de Girona.

3.3. El tramvia per la Diagonal

El tramvia és un dels projectes d’infraestructura a Catalunya al qual més pà-
gines d’estudis tècnics se li han dedicat en les últimes dècades, alhora que 
també és el que n’ha omplert més a la premsa. I és que aquesta infraestructu-
ra desperta passions enceses. Com tota intervenció pública genera guanya-
dors i perdedors, alhora que confronta propostes polítiques de model de ciu-
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tats diferents (més que en el què, probablement en el com). El debat sobre 
aquesta intervenció fa pujar a l’escenari a l’ampli conjunt d’agents i grups d’in-
terès que pressionen per influenciar o modular les polítiques d’infraestructu-
res i mobilitat catalanes. I, a més, reuneix tots els elements per posar sota els 
focus les disfuncions que pateix el disseny institucional de l’avaluació de políti-
ques públiques a casa nostra. En aquest sentit, una revisió històrica del tracta-
ment que han rebut les diverses intervencions en la xarxa de tramvia des de la 
planificació d’infraestructures i l’avaluació de polítiques públiques resulta for-
ça revelador.

La reintroducció del mode tramviari a Barcelona té els seus inicis formals a 
finals dels anys 80 amb el plantejament de la seva recuperació per part del 
Pla d’Empresa de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i la redac-
ció de diversos estudis associats a la implantació del tramvia a l’Eix Diago-
nal — Baix Llobregat (actual Trambaix) per part de l’Entitat del Transport 
Metropolità (EMT). Als inicis dels 90 es porten a terme diversos estudis i 
aquesta actuació queda recollida a l’avenç del Pla Intermodal de Transport 
Barcelona (PIT) al 1993, que no va ser finalment aprovat. Al 1997 es porta a 
terme una prova pilot on es construeix un tram d’uns 600 metres de via úni-
ca entre les places de Maria Cristina i Francesc Macià per al testeig d’unitats 
de tramvia de diversos fabricants, a iniciativa conjunta de l’Ajuntament de 
Barcelona (Aj.BCN), EMT i TMB, coordinat per l’Agència Barcelona Regional 
(BR). L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) llença un concurs públic 
internacional restringit per la redacció del projecte, construcció i explotació 
del Trambaix l’octubre de 1998 i l’adjudica l’abril del 2000 al grup Tramvia 
Metropolità, S.A. (TramMet); quan també es posa a estudi la connexió Fran-
cesc Macià — Sant Adrià de Besòs i Badalona (el futur Trambesòs), actuació 
que s’adjudica al 2002 al mateix grup empresarial sota la denominació mer-
cantil de Tramvia Metropolità del Besòs, S.A.5 Al fusionar ambdues socie-
tats mercantils, l’empresa passarà a rebre la seva denominació actual 
TRAM.

Ambdues xarxes de tramvia queden recollides a posteriori a la planificació pel 
Pla Director d’Infraestructures (PDI) 2001-2010 aprovat l’abril de 2002, específi-
cament recollint la proposa d’implantació de xarxa tramviària en corredors de 
demanda intermèdia descrites a l’avenç del PIT. S’inclou tant l’actuació del 
Trambaix (AX12a), ja amb les obres iniciades des de 2001; així com el Tram-
besòs amb la futura connexió per la Diagonal (AX12b), en fase de licitació i que 
iniciarà les obres al 2003. Això, i el fet que els criteris generals de decisió d’in-
clusió d’intervencions d’ampliació de xarxa deixen ben patent que la decisió de 
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tirar endavant una actuació no està condicionada pel resultat de l’avaluació so-
cioeconòmica de la mateixa (ATM, 2009 pàg. 87); si no que aquesta té un ús 
merament instrumental i es percep com un element superflu a la planificació, 
no pas central. A més, cal fer notar que per ambdues actuacions no es fa cons-
tar la seva avaluació prèvia. Sembla que no es devia considerar necessari por-
tar a terme una avaluació d’aquestes actuacions que ja havien estat posades 
en marxa i que els documents de planificació d’infraestructures només havien 
de formalitzar les decisions preses amb anterioritat.6

La discussió política de l’època ens mostra com la idea de la implantació del 
tramvia al Baix Llobregat neix de la negativa a l’extensió de la xarxa de metro 
cap a aquests municipis pel seu elevat cost. Específicament el PDI 2001-2010 
justifica aquesta intervenció pública en la necessitat d’introduir un nou mitjà 
de transport de capacitat intermèdia entre l’autobús i el metro per estructurar 
el territori i dotar de majors nivells d’oferta en els corredors on l’autobús es 
percep com insuficient, tot i no proposar cap tipus de mesura de gestió o prio-
rització del mateix en primera instància. Directament, la solució a tot problema 
de mobilitat és una nova infraestructura.

Durant el període d’obres se succeeixen diversos projectes modificats i com-
plementaris que fan ascendir la inversió total a 300,4 M€ pel Trambaix i 264,5 
M€ pel Trambesòs; fet que suposa una desviació del 38% i 32% sobre l’inicial-
ment previst, respectivament. Aspecte que fa que l’avaluació socioeconòmica 
ex-post que reporta el PDI 2011-2020 (ATM, 2013) sigui d’una TIR de l’11,9% pel 
Trambaix i el 0,2% pel Trambesòs (amb una metodologia molt simplificada i que 
presenta problemes metodològics que posteriorment destacarem); on no es 
fan constar les dades de l’avaluació ex-ante de les mateixes, aspecte que refor-
ça la idea de la falta d’avaluació en la fase de decisió sobre la idoneïtat socio-
econòmica d’aquestes infraestructures. Ambdues xarxes entren en funciona-
ment durant l’any 2004, en una primera fase fins a l’extensió total prevista pel 
PDI 2001-2011, on només restarà pendent la connexió per la trama central de la 
ciutat inicialment prevista per l’Avinguda Diagonal i les diverses ampliacions 
que contempla el PDI 2011-2020.

No és fins uns anys després quan els estudis al voltant d’aquesta connexió 
es van succeint per part de diversos agents i Administracions implicades, 
amb diversos estudis d’alternatives per part de l’Aj.BCN i l’antic Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) al 2008 i opcions dife-
rents a la Diagonal per l’ATM (BR i Ovectio). Al 2009 s’inicia el procés partici-
patiu impulsat per l’Aj.BCN que conclou al maig de 2010 en la famosa 
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“consulta sobre la Diagonal”, on les opcions que porten de manera implícita 
associada la connexió del tramvia (bulevard o rambla) es veuen àmpliament 
superades per “cap de les anteriors” (que no fa cap referència explícita al 
tramvia i rep vora el 80% dels vots emesos amb poc més d’un 12% de partici-
pació). Als voltants d’aquest procés participatiu és quan comencem a veure 
aparèixer el conjunt d’estudis que inclouen en major o menor mesura avalu-
acions socioeconòmiques de la rendibilitat social de la connexió del tramvia 
per la Diagonal.7

La Taula 4 mostra un resum per l’alternativa de la connexió per la Diagonal. 
Això torna a posar de manifest l’ordre invers en el qual sembla que es proce-
deix en la formació i debat de les polítiques públiques a casa nostra. L’avalua-
ció hauria de subministrar i emmarcar un debat públic objectiu sobre els pros i 
els contres de les intervencions, però sembla que el seu ús real és merament 
justificatiu de decisions prefixades.

Taula 4. Resum dels principals indicadors de les diferents avaluacions 
disponibles per la connexió del Trambaix i Trambesòs per la Diagonal.

Estudi Inversió 
(M€)

Demanda 
feiner 

(pax/dia)

Demanda 
captada 
(cotxe)

Estalvis 
temps 
(h/dia)

Rendibilitat 
TIR (%)

Equip 
redactor

TRAM (2011) 175,8 140.000 3.780 9.678 17% MCRIT

ATM (2013) - PDI 168,1 190.000 10.800 9.585 44%* propi

ATM-DTES (2012/14)
(central s/c.bus)

142,3 177.857 13.318 8.570 56%* IDOM 
TYPSA

(lateral) 181,8 213.216 13.318 8.570 47%*

Aj.BCN (2016)
Estudi previ

175,0 222.000 12.500 3.416 11% MCRIT

ATM-BIMSA (2017)
Estudi informatiu

414,1 227.394 12.475 5.552 10% GPO 
SENER 
TYPSA

* L’estimació de la TIR esperable sense considerar estalvi per descongestió i cap cost com fa l’ATM 
seria del 10% aproximadament.

Font: Elaborat a partir de Taula 3 de l’Estudi informatiu (p. 18) i els resultats del propi estudi 
informatiu. Només s’inclouen les alternatives de Diagonal per superfície per simplificar la 
comparació. Només s’inclouen les avaluacions d’entitats públiques i empreses 
concessionàries.

001-256 ponenciasEIX10.indd   95 22/07/2018   15:51:18



96

La millora institucional en el procés de selecció i avaluació de projectes...

Cal destacar que aquestes avaluacions comparteixen les fonts d’informació, 
els mètodes d’avaluació de demanda i els càlculs de captació. Tots venen de-
terminats per l’ATM, de manera que la discrepància en els resultats ve més de-
terminada per l’ús d’hipòtesis i valors de referència particulars, més que no pas 
de metodologies diferents. En general les hipòtesis són compartides entre ells. 
Per exemple, les avaluacions del PDI i ATM-DTES consideren un estalvi derivat 
de la captació d’usuaris del vehicle privat que fa que se’n dispari la rendibilitat 
calculada. El potencial increment de congestió derivat de la reducció de capaci-
tat viària o desviament del trànsit no es considera pròpiament en cap de les 
avaluacions.

Val la pena destacar que, al 2015, amb l’entrada del nou govern municipal, l’Aj.
BCN reprèn el projecte de connexió de les dues xarxes amb l’opció de la unió 
per la Diagonal com a prioritària pel consistori. El primer pas en aquest sentit 
és encarregar 12 estudis sobre diferents dimensions del problema: entre els 
quals s’inclou un estudi de demanda (IDOM — ATM), estudi de trànsit (DOY-
MO), estudi d’impacte ambiental (BR) i avaluació d’impacte socioeconòmic 
(MCRIT); que es desenvolupen sota la coordinació d’Oriol Altisench, degà del 
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports (gremi professional i grup d’inte-
rès influent en l’àmbit de les infraestructures). Aquest conglomerat d’estudis 
parcials passen a conformar el que es denomina Estudi previ (Aj.BCN, 2016) i ve 
a constituir la primera voluntat formal del pas del projecte de la fase de planifi-
cació a la d’execució.

No obstant, tot i la suposada consistència del resultats obtinguts i els pronun-
ciaments públics fets per destacats membres del Col·legi d’Enginyers de Ca-
mins sobre la idoneïtat del projecte, les primeres crítiques arriben al juliol de 
2016 amb l’auditoria coordinada per un dels autors del present text per a la 
Direcció General de Pressupostos del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, en una prova pilot de la 
implantació d’un procés peer-review (revisió entre iguals) per l’avaluació de 
polítiques públiques, on avaluadors externs independents realitzen una revi-
sió crítica destacant-ne els defectes. Informes amb les mancances detectades 
es fan arribar a DTES i ATM abans de la finalització de l’any. Aquests contin-
guts són ampliats gràcies a l’aportació d’informació per part del grup munici-
pal del PDeCAT a través de la Comissió de Garanties d’Accés a la Informació 
Pública (prèviament no subministrada per l’Aj.BCN), qui sol·licita un informe 
de revisió de la rendibilitat social de la connexió del tramvia (Albalate i Grage-
ra, 2017).
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Aquests informes destaquen l’existència de defectes metodològics que s’allu-
nyen de les millors pràctiques internacionals i comprometen el càlcul de la ren-
dibilitat social del projecte, detectant una tendència sistemàtica a sobreesti-
mar els beneficis i infravalorar els costos del projecte; per un detall exhaustiu 
veure (Albalate i Gragera, 2017). No obstant, alguns dels problemes més relle-
vants són:

1. Només es consideren alternatives de traçat/infraestructura, sense con-
templar opcions de gestió com ara millores en la NxB (el propi anàlisi de 
demanda de l’estudi previ indica que una millora d’1 km/h en la seva ve-
locitat comercial aporta el doble d’estalvis de temps que no pas el tram-
via);

2.  s’inclouen com a benefici estalvis de temps pels usuaris del transport 
públic que són espuris, on 70% dels estalvis contemplats són inferiors a 1 
minut, el 34% inferiors a 30 segons i el 20% inferiors a 12 segons, quan el 
guany en temps de viatge representa el 94% del benefici social del pro-
jecte;

3.  s’obvien o es menysvaloren costos no despreciables, com les desviaci-
ons en les inversions, les afectacions durant les obres i les emissions 
derivades del consum d’energia de la construcció de la infraestructura i 
producció/desballestament del material mòbil (això últim per si sol ja di-
lapida els estalvis d’emissions de la fase d’explotació); i

4. no es contemplen els costos de major congestió pels usuaris del vehicle 
privat tot i que les dades disponibles mostren un empitjorament al viari 
de l’Eixample, fent una espècie de pirueta metodològica en la qual no-
més compten el canvi en els trams hipercongestionats — Nivell de ser-
vei F i obviant la resta, en assumir que el trànsit s’evaporarà (aplicant 
malament el principi d’assignació en equilibri) o els desplaçaments es 
deixarien de fer (cosa que implicaria necessàriament un cost social del 
benefici perdut que se’n derivava).

Malauradament, alguns d’aquests defectes venen donats per integrar fer-
ventment els objectius de política de mobilitat establerts per documents de 
planificació com el Pla de Mobilitat Urbana (PMU),8 assumint que aquests ob-
jectius no vinculants es compliran sí o sí; independentment de les intervenci-
ons públiques que es duguin a terme, tot i que són aquestes i els seus resul-
tats les que determinaran si s’assoleixen. Bons exemples d’això són tant la 
tendència a inflar les hipòtesis del creixement de la demanda del transport 
públic i reducció de la del vehicle privat, simplement perquè això és el que pre-
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veu el PMU. És a dir, l’avaluació s’acaba convertint en una autoconfirmació 
dels propis desitjos.

En aquest últim període, sota la responsabilitat de la tinença d’alcaldia d’Ecolo-
gia, Urbanisme i Mobilitat l’Aj.BCN i DTES signen un protocol de col·laboració 
per la unió del Trambaix i Trambesòs (març 2016).9 El consistori designa Pere 
Macias, president del Cercle d’Infraestructures, Exdiputat al Congrés i Excon-
seller de DPTOP responsable de les primeres fases d’implantació del tramvia 
fins l’adjudicació del Trambaix, com a director estratègic del projecte de con-
nexió, per tal que s’encarregui de coordinar la interlocució entre els diferents 
agents i Administracions (abril 2016). Paral·lelament, un altre exconseller de 
DPTOP, Felip Puig, vinculat a les primeres fases de la implantació del tramvia 
(PDI i adjudicació Trambesòs) és escollit president de TRAM (desembre 2016). 
Ambdós són destacats i influents membres del col·lectiu d’Enginyers de Ca-
mins.

El protocol de col·laboració desemboca poc després en el conveni entre l’ATM 
i Aj.BCN per la redacció de l’estudi informatiu en el qual també s’inclou una 
avaluació socioeconòmica per escollir la millor alternativa a la connexió. L’estu-
di informatiu s’adjudica a la UTE formada per GPO, SENER i TYPSA; algunes 
d’elles ja participants en la redacció de diversos dels estudis citats anterior-
ment. Aquest es publica al juny de 2017, i actualment ha conclòs la fase d’al·le-
gacions (tot i que desconeixem si s’ha donat la resposta oportuna) i ha rebut 
declaració positiva d’impacte ambiental, restant pendent la decisió de l’Aj.BCN 
sobre el traçat escollit.

Una revisió de l’estudi informatiu (ATM-BIMSA, 2017) confirma que les críti-
ques dedicades als estudis previs poden ser gairebé Íntegrament traslladades 
a aquest, mostrant una adherència numantina a les hipòtesis dels estudis pre-
cedents. Tant és així que la pròpia web de l’Aj.BCN dedicada a l’estudi informa-
tiu de la connexió del tramvia s’hi destaquen només dos aspectes metodolò-
gics molt aclaridors: (1) “Aprofitament màxim dels resultats obtinguts en els 
treballs anteriors (a partir d’una anàlisi crítica d’aquests treballs)”; i (2) assegu-
rar una “coherència màxima amb la planificació vigent” (PDI, PMU i PDM).10 Els 
mètodes, hipòtesis i inputs de l’avaluació es mantenen immutables, tot i que hi 
podem detectar modificacions extremadament sorprenents dels resultats ob-
tinguts. Sorprèn molt veure que la inversió creix un 237% respecte de l’estudi 
previ, i això que no s’assumeix encara cap desviació en la fase d’obra (com 
hem vist abans un 30% d’afegit). Però encara sorprèn més veure com, amb el 
mateix model de demanda, mateixes dades i mateixos nivells i captacions, l’es-
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talvi de temps unitari per passatger passa de 2,5 min (estudi previ) a 4,1 min 
(estudi informatiu). Semblaria que els usuaris de l’Àrea Metropolitana han mo-
dificat el seu domicili i lloc de treball entre l’estudi previ i l’estudi informatiu de 
manera que ara la gent rep el doble de guany en temps de viatge, fet que resul-
ta molt funcional per compensar socialment el sobtat increment en la inversió. 
Casualitats, probablement. O pot ser aplicació estricta del criteri previ que la 
metodologia ha d’assegurar una “coherència màxima amb la planificació vi-
gent”.

Cal apuntar, abans d’acabar, dos arguments sovint utilitzats pels promotors 
del projecte. L’Aj.BCN proposa la connexió com a peça clau de la solució dels 
problemes de qualitat de l’aire (tot i que els estalvis d’emissions no arriben al 
2% del benefici social en l’últim estudi) i per estructurar el territori dotant-lo 
d’un mode d’alta capacitat (es faci servir o no) que vertebri l’àrea metropoli-
tana. El primer cas ens mostra que com més greu és el problema al qual s’as-
socia una solució —la qualitat de l’aire-, més s’intenta afavorir la solució tècni-
ca preferida com a irrefutable, encara que hi puguin haver moltes altres 
millors mesures per combatre el problema i que, per descomptat, no són mai 
incloses com alternatives a l’avaluació. El segon argument busca associar el 
projecte a un valor intrínsecament positiu, la vertebració. Tanmateix, sorprèn 
que algú pugui comprar aquest argument lligat al tram central de la Diagonal, 
com si l’autobús, el metro i els serveis de rodalies no vertebrin ja l’àrea metro-
politana.

De la revisió d’aquest cas en podem treure diverses reflexions. Les opcions de 
fer bones avaluacions són mínimes si l’ús que se’n fa és merament justificatiu. 
L’estructura d’incentius dels agents implicats més que reforçar l’avaluació va 
en el seu detriment. La participació en l’avaluació dels grups d’interès en el 
procés i de les institucions promotores no ajuden a obtenir una mirada crítica i 
externa del projecte. Qui determina l’abast (alternatives) i els inputs (informa-
ció de base) té una gran influència, ja que determina el resultat de l’avaluació, 
especialment si els inputs utilitzats, les hipòtesis i els mètodes s’arrosseguen 
amb el temps d’estudi en estudi amb la mera justificació que aquests provenen 
d’estudis previs.
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Taula 5. Tramvia per la Diagonal. Aspectes de disseny institucional de 
l’avaluació

Factor de disseny 
institucional

Tramvia per la Diagonal

Separació promotor 
/ avaluador

L’avaluació és integralment gestionada per l’administració 
promotora. PDI amb recursos propis. Contractació externa 
gestionada i coordinada per l’administració promotora. La 
coordinació recau en el cap d’un dels grups d’interès promotors del 
projecte. Altres càrrecs vinculats al projecte provenen de 
l’administració, havent promogut les línies de tramvia existents. Els 
estudis es contracten a empreses i administracions favorables al 
projecte, que a més es troben compromesos en alguns casos per 
estudis previs també favorables.

El cost de 
l’avaluació / 
finançament de 
l’obra

Avaluació finançada per les administracions promotores.

Objecte i abast de 
l’avaluació

L’avaluació i el seu abast (alternatives, metodologies, escenaris, 
etc.) venen determinats per l’administració promotora. La 
coordinació i la subcontractació es troba gestionada per la pròpia 
administració interessada.

Grau 
d’estandardització

No només no hi ha estandardització sinó que hi ha una gran 
descoordinació dels estudis, amb escenaris de referència diferents, 
zones d’influència de beneficis i costos socials diferents, etc.

Grau de 
transparència

No és possible accedir als inputs i dades de detall utilitzades per 
elaborar els estudis. Només va ser possible accedir a les mateixes a 
partir de la comissió de transparència i d’accés a la informació 
després de la negativa de l’Ajuntament. Aquest va negar-se a 
aportar dades a la Generalitat de Catalunya. Només l’Autoritat del 
Transport Metropolità, amb participació de la Generalitat, va 
aportar les dades relatives a les estimacions de demanda. Tot i això, 
les dades no coincideixen entre les aportades a la Generalitat i les 
aportades al Grup Demòcrata de l’Ajuntament de Barcelona un any 
després.

4. Conclusions

Els tres casos descrits en aquest article ens posen en alerta sobre el disseny 
institucional en què produeix l’avaluació dels projectes d’infraestructures i de 
mobilitat a Catalunya. Sempre hem estat molt crítics amb la planificació i amb 
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l’absència de racionalitat econòmica, sovint produïda per la manca d’avaluació 
socioeconòmica, dels projectes d’infraestructures liderats i promoguts per 
l’Administració central de l’Estat. Tanmateix, observem amb preocupació que 
moltes de les pràctiques criticades al govern central són reproduïdes per les 
administracions catalanes en matèria d’infraestructures i mobilitat. Entre els 
aspectes més alarmants, però, sobre els quals hi detectem un gran marge de 
millora, és el disseny institucional o el marc procedimental en què s’inscriuen la 
planificació i avaluació de projectes públics d’infraestructures. D’acord amb 
l’experiència dels darrers anys, i fixant-nos només en els tres casos inclosos en 
aquest article, observem que és habitual caure en alguns dels problemes de 
disseny més habituals i controvertits que dificulten una avaluació rigorosa.

Per un costat, és habitual que els projectes siguin avaluats per la mateixa uni-
tat promotora o subcontractats directament per aquesta a empreses o institu-
cions públiques, totes elles amb relacions habituals i consolidades amb l’enti-
tat promotora. Algunes, a més, amb compromisos històrics amb els propis 
projectes derivats d’estudis previs. Fins i tot hem vist com entitats directament 
interessades amb els projectes han participat i, fins i tot, coordinat els estudis 
d’avaluació. En aquest sentit, una primera via de millora institucional seria la 
desvinculació de l’avaluació de projectes públics de la unitat promotora i l’esta-
bliment d’incompatibilitats que facin impossible que grups de pressió o repre-
sentants dels mateixos puguin participar dels processos d’avaluació.

En el marc català, aquesta feina podria desenvolupar-se bé per agències inde-
pendents o autònomes de nova creació, o l’aprofitament d’institucions exis-
tents d’avaluació com l’Àrea d’avaluació econòmica del Departament d’Econo-
mia (separació de la unitat finançadora de la unitat promotora) o com l’Institut 
Català d’Avaluació de Polítiques Públiques —amb una major dotació pressu-
postària-, que a la vegada poguessin establir mecanismes d’avaluació amb el 
grau que sigui desitjable d’externalització de l’administració, fins i tot -i molt 
desitjablement- fora de l’àmbit de Catalunya, per tal d’evitar conflictes d’inte-
rès i incentius a afavorir o perjudicar els projectes per motivacions relaciona-
des amb la dinàmica política o pels interessos privats de caire més local o cor-
poratiu/gremial.

Aquesta separació hauria de comportar molt més marge per introduir altres 
millores institucionals. Per un costat, en la separació del finançament de l’ava-
luació. Massa sovint trobem que l’avaluació està finançada per la pròpia unitat 
o administració que promou el projecte, amb l’òbvia capacitat d’interferència i 
d’incentius perversos que això implica. Per altra banda, l’existència de separa-
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ció permetria també alliberar l’objecte i abast de l’avaluació dels interessos de 
la unitat promotora. Hem pogut constatar com l’avaluació està fortament con-
dicionada per les decisions d’aquell qui gestiona i estableix els criteris del què i 
com s’ha d’avaluar. A més de fer un ús sovint excessiu d’estudis previs i preli-
minars elaborats per les pròpies unitats promotores sense que aquests siguin 
qüestionats pels avaluadors contractats externament o pels propis avaluadors 
interns en estudis posteriors. Com si la mera existència d’una anàlisi prèvia ga-
rantís la qualitat dels inputs. Aquesta actitud pot comprendre’s per tal de pro-
tegir el propi prestigi, però forma part també d’aquest el fet de no acceptar in-
puts i metodologies incorrectes.

Una major externalització integral del procés d’avaluació permetria que aques-
ta no patís les restriccions o influències de les parts més implicades. De forma 
similar, l’estandardització dels processos d’avaluació seria molt més fàcilment 
aplicable, el que a la vegada permetria augmentar el grau d’informació i trans-
parència del procés d’avaluació. Avui trobem massa dificultats per tal d’accedir 
a les avaluacions, però sobretot per accedir a la informació base o als inputs 
utilitzats per fer aquesta avaluació.

L’avaluació dels avaluadors es faria també molt més viable, el que segur pro-
mouria millors pràctiques tant en la part que afecta a les administracions impli-
cades com també a les empreses i institucions públiques o privades que partici-
pen dels processos d’avaluació. Avui, i a causa d’aquest mal disseny del procés 
d’avaluació, el rendiment de comptes en matèria d’avaluació de projectes d’in-
fraestructures i mobilitat a casa nostra continua sent insuficient per garantir 
un procés deliberatiu ric, aprofundit i rigorós. La democràcia catalana i els ciu-
tadans de Catalunya bé mereixen les millores institucionals i d’augment de la 
transparència que apuntem en aquest article.

Notes

1. Aquesta secció està basada en Albalate i Gragera (2016) que pot consultar-se 
per tenir una revisió més àmplia i exhaustiva.

2. L’única informació addicional que hem obtingut és que aquesta licitació d’es-
tudi pel baixador de TAV a l’aeroport de Girona contractada al 2012 és un dels 
sis casos documentats en la instrucció realitzada pel jutge d’El Vendrell de la 
denominada ‘Operació Petrum’.
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3. Aquest document no és disponible online. Agraïm al Sr. Ricard Font que ens 
proporcionés una còpia en paper el 2015, còpia que posem a disposició de 
qualsevol interessat.

4. Aquest va ser l’èmfasi fet en la presentació de l’estudi encarregat per l’ajun-
tament de Girona i realitzat per Suau et al. (2017), cosa que no deixa de ser 
curiosa, perquè aquest esudi no analitza la connexió amb El Prat en cap mo-
ment. Suau et al. (2017) assumeixen que la construcció de l’abaixador del 
TAV duplica la població que estarà a 60 minuts de l’aeroport (de 2,5 a 5,1 mili-
ons). Clar que, per arribar a aquest resultat, els autors accepten sense immu-
tar-se la informació del promotor del projecte. Els autors de Suau et al. (2017) 
són acadèmics competents i saben perfectament que això és impossible. 
Però han tingut la delicadesa de no qüestionar els inputs i estimacions de 
base subministrades per l’entitat promotora i pagadora de l’estudi, l’Ajunta-
ment de Girona, que ha aconseguit així tenir un document elaborat amb alta 
competència tècnica, però inútil en la realitat.

5. Text refós del contracte del Trambaix (http://www.tram.cat/content/pdf/
atm-tramvia-metropolita-sa-text-refos.pdf) i del Trambesòs (http://www.
tram.cat/content/pdf/atm-tramvia-metropolita-del-besos-sa-text-refos.pdf).

6. Cal destacar que fins on hem pogut esbrinar, només el Trambesòs va dispo-
sar d’algun tipus d’avaluació socioeconòmica dins el “Projecte de traçat del 
tramvia Glòries — Besòs. Estació del Nord / Vila Olímpica — Glòries — Fòrum 
2004 — Sant Adrià de Besòs /Badalona” encarregat a SENER l’any 2001; on 
es va obtenir una TIR del 4,5%, valor que ja apunta a un elevat risc que l’actu-
ació sigui socialment no rendible en front qualsevol desviació en les hipòtesis 
de partida.

7. Amb anterioritat, només disposem de dos intents d’avaluació; una per part 
de PTP (2005) i l’altra TRAM (2010) encarregada a MCRIT; dels quals només 
el segon avalua la rendibilitat social, mentre que el primer fa una anàlisi 
cost-eficiència.

8. PMU 2013-2018:

http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/PMU20132018_
DocAprovInicial_Parte1_0.pdf

9. Text del protocol de col·laboració: http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/
wp-content/uploads/2016/03/20160301-Protocol-impuls-connexi%C3%B3-tr 
amvia.pdf
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10. Veure http://ajuntament.barcelona.cat/mobilitat/tramviaconnectat/ca/ob-
jectius-metodologia-i-estructura
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IMPACTE DE LES NOVES TECNOLOGIES  
EN LA MOBILITAT I LES INFRAESTRUCTURES 

DE TRANSPORT

Jonatan Calafí
Coordinador de mobilitat, Secretaria d’Infraestructures  

i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya

Ens trobem davant d’un moment de canvis intensos -alguns en diuen quarta 
revolució industrial— que tenen com a element comú la ràpida aparició i pene-
tració de noves tecnologies disruptives, que imaginen nous productes, que 
modifiquen patrons de consum, que creen gegants empresarials tecnològics i 
empetiteixen algunes empreses centenàries.

Quan parlem de noves tecnologies ens referim al vehicle autònom, elèctric, 
compartit, al big data, a la Internet of Things, a la intel·ligència artificial i les se-
ves aplicacions en el transport, a la sensorització, als avenços en els Sistemes 
Intel·ligents de Transport, a les noves energies, a l’electrificació de la mobilitat, 
als avenços en les bateries, a les impressores i la fabricació 3D, a la digitalitza-
ció, als nous materials més sostenibles i més durables com el grafè, al Mobility 
as a Service (MaaS), al comerç electrònic, al teletreball, a l’economia col·labora-
tiva o a la participació ciutadana en els processos de decisió.

Tots aquests canvis ja alteren múltiples esferes de la nostra vida pública i priva-
da, i, evidentment, la manera com ens movem cada dia — la mobilitat- i amb 
què ens movem, és a dir, les infraestructures de transport.

A diferència d’altres processos històrics on el mitjà de transport és el veritable 
protagonista —des de l’aparició de la roda, passant pel ferrocarril, el vehicle 
privat o la globalització a través del transport marítim— és possible que els 
nous canvis siguin més intensos en els patrons i en la manera com entenem la 
mobilitat. Cada revolució té els seus mitjans de transport específics i segura-
ment en aquest l’element principal sigui la digitalització.

Davant d’aquest nou paradigma el primer pas és fer-se les preguntes adequa-
des, que ens puguin ajudar no només a estar preparats per a aquest futur in-
cert sinó també per formar-ne part i pilotar aquets canvis en la direcció ade-
quada, canvis que ens haurien de servir per millorar la qualitat de vida, reduir la 
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dependència energètica, augmentar l’eficiència, millorar la sostenibilitat eco-
nòmica, financera i ambiental de la mobilitat i incrementar la seguretat.

Quan seran rellevants les noves tecnologies i en quina mesura? Afectaran di-
rectament o indirecta els patrons de mobilitat? Com impactaran en les infraes-
tructures de transport i en les diverses fases del cicle de vida, com ara la planifi-
cació, el disseny, la construcció o l’explotació? Veurem aparèixer nous models i 
xarxes d’infraestructures o simplement s’hauran d’actualitzar les actuals als 
nous canvis? D’altra banda, caldrà una reconversió més profunda on podríem 
parlar d’obsolescència infraestructural? Es generaran noves necessitats o, en 
canvi, les noves tecnologies faran molt més amb menys recursos? Com ens po-
den ajudar a millorar?

Aquest document té la voluntat d’anar desgranant cada una d’aquestes pre-
guntes malgrat la complexitat de fer previsions en aquest context, i més enca-
ra, per la pròpia naturalesa disruptiva, caòtica i imprevisible de les noves tecno-
logies.

1. Una mirada històrica als processos de canvis disruptiva

“Com més lluny mires enrere, més lluny mires endavant”
Winston Churchill

La mobilitat és intrínseca a qualsevol ésser viu, però és tan sols l’ésser humà 
qui té la voluntat i la capacitat de transformar aquesta necessitat en virtut i 
crear mitjans i infraestructures de transport per poder moure’s de forma més 
senzilla, ràpida, segura, accessible o còmoda.

Així doncs, els mitjans de transport i les infraestructures de mobilitat no són un 
fet aïllat sinó que s’emmarquen en una perspectiva o escala humana, pròpia o 
específica de cada context històric, econòmic i social.

Cada revolució ha tingut i té els seus propis mitjans de transport que conviuen 
en una relació de retroalimentació: els nous canvis propicien l’aparició de no-
ves tecnologies disruptives que, quan són aplicades en la mobilitat, creen un 
nou model de transport i aquest, al seu torn, facilita o catalitza un nou canvi de 
paradigma o revolució.
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Des d’una perspectiva històrica probablement la invenció de la roda és un dels 
esdeveniments més disruptius, primer com a mitjà de transport terrestre, des-
prés amb implicacions en altres àmbits. Al seu torn la domesticació del cavall i 
el seu ús com a mitjà de transport va permetre els humans viatjar més ràpida-
ment i còmoda que a peu. Sense el cavall hauria estat impossible poder esten-
dre’s per grans àrees geogràfiques i desenvolupar noves tècniques en l’agricul-
tura, la guerra i la gestió d’imperis històrics transcontinentals com el persa o el 
romà.

L’edat moderna té com a punt de partida el transport marítim transoceànic 
amb el descobriment d’Amèrica; durant la revolució industrial el ferrocarril es-
devé el mitjà de transport per excel·lència i, més recentment, la invenció i ge-
neralització del contenidor ha permès un abaratiment del transport marítim i 
els processos de globalització i expansió del comerç internacional sense prece-
dents.

Actualment estem encara als inicis d’un nou conjunt de canvis —ho podríem 
anomenar la quarta revolució industrial- que poden esdevenir disruptius i de 
calat una vegada s’apliquin de forma extensiva a la mobilitat i a les infraestruc-
tures del transport. Parlem del big data, de la Internet of Things, de la intel·li-
gència artificial, de la sensorització, de les noves energies, de les impressores i 
la fabricació en 3D, de la digitalització o de nous materials més sostenibles, en-
tre d’altres. Però anticipar-se i projectar els seus efectes a mitjà i llarg termini, 
sobretot en aquesta fase relativament inicial en què ens trobem, resulta un 
exercici molt complex.

Als inicis de tot desenvolupament tecnològic i de canvis disruptius es produeix 
una certa linealitat, tal com es reflecteix en la següent gràfica (vegeu la figura 
1). Aquest fet condiciona erròniament les previsions futures basades en la line-
alitat observada i extrapolant-la cap al futur, fet que ens condueix a certs equí-
vocs: les noves tecnologies no són suficientment conegudes, de manera que 
és molt probable que a curt termini apareguin noves dificultats, nous proble-
mes que no podem anticipar i que fan endarrerir el procés d’implementació i 
de canvis esperats més del que hauríem suposat.
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Figura 1. Procés de desenvolupament tecnològic. Elaboració pròpia

D’altra banda, una vegada superada aquesta primera fase lineal, és a dir, a mit-
jà i llarg termini, és quan novament resulten fallides moltes de les nostres pre-
diccions: els canvis són molt més ràpids i profunds del que ens havíem imagi-
nat, ja que es tracta d’un procés de creixement accelerat i no lineal.

En síntesi, moltes de les prediccions que puguem fer avui en matèria de mobili-
tat i infraestructures tendeixen a sobreestimar els efectes i el grau d’imple-
mentació de les noves tecnologies, mentre que és força probable que infraes-
timem els veritables efectes que poden tenir a llarg termini, molt més profunds 
del que avui podríem concebre.

1.1.  L’única cosa certa és que no hi ha res cert en el futur, i més encara, quan 
parlem de mobilitat

“He vist coses que vosaltres els humans no us creuríeu mai de la vida. He vist 
com atacaven naus en flames més enllà d’Orió. He vist raigs-C brillar en la fos-
cor de la Porta de Tannhäuser”.

Aquesta és una de les frases més cèlebres de Blade Runner, el film de culte de 
Ridley Scott que es va estrenar ara fa 36 anys i que ens mostrava un possible 
futur distòpic de la ciutat de Los Angeles el 2019, és a dir, l’any vinent.
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Molts dels avenços que apareixen a la pel·lícula no són una ocurrència de cine 
sèrie B, sinó que el director es va assessorar per un dels gurus futuristes de 
l’època, Syd Mead, que var crear l’ambientalització del film a partir d’un futur 
estadísticament plausible i que alhora pogués ser raonablement realista, al-
menys des d’una perspectiva de l’enginyeria i la ciència.

Si deixem de banda que encara estem molt lluny de fabricar androides hu-
mans, és sorprenent el grau d’encert de molts aspectes futuristes que aparei-
xen en la pel·lícula: l’ús de la videoconferència, les pantalles planes, l’ascens i la 
rellevància d’Àsia, l’edificació en vertical, el creixement de la població en me-
gaciutats, la congestió i contaminació urbana o la rellevància de la intel·ligència 
artificial.

De fet, algunes ciutats asiàtiques no estan tan allunyades d’aquest futur i en 
alguns casos el grau d’encert pot ser colpidor!

Figura 2. Part superior: fotogrames de la pel·lícula ambientada a Los Angeles 
(2019) Part inferior: imatges reals de l’skyline de Beijing (2015)

Font: pinterest.

Tanmateix, en termes de mobilitat i transport, el grau d’encert de les previsi-
ons a mitjà i llarg termini és habitualment molt més baix. No només pel fet que 
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encara ningú hagi viatjat fins a Orió o la Porta de Tannhäuser (l’any 1972 és la 
darrera vegada que l’home va trepitjar la lluna amb la missió Apolo 17); sinó 
perquè la conquesta de l’espai aeri urbà amb hovers o vehicles voladors —que 
sovint planeja en l’imaginari col·lectiu futurista- no s’ha produït, i el més sem-
blant que avui tenim són els drons i alguns prototipus VTOL.

En aquests darrers 35 anys les pautes de mobilitat han canviat molt, però en un 
ordre d’escala o velocitat més lent que no pas en d’altres sectors com el de les 
telecomunicacions, la informàtica o la indústria en general.

I en el cas de les infraestructures els canvis encara han estat més pausats. En 
aquests últims 35 anys s’ha produït fonamentalment una ampliació de la xarxa 
d’altes prestacions (autopistes i línies d’alta velocitat), però sense deixar com-
pletament obsoletes les infraestructures existents. Dues dades: la primera línia 
del metro de Londres té ja 155 anys, o més a prop de casa nostra, l’última am-
pliació de la xarxa ferroviària de Rodalies data de l’any 1978 amb l’arribada del 
tren a l’antiga terminal de l’aeroport.

Amb totes les precaucions i dificultats per imaginar el futur de la mobilitat i les 
infraestructures ens trobem amb dues velocitats. Mentre que les pautes de 
mobilitat són relativament dinàmiques i evolutives, —tot i que menys que en 
d’altres àmbits com el de la comunicació- el desplegament i la implementació 
d’infraestructures segueixen processos més pausats.

2. Els nous materials

El procés de construcció i desenvolupament d’una xarxa d’infraestructures re-
quereix d’un temps important de planificació, disseny i construcció, però so-
bretot de grans mitjans econòmics que no sempre es poden sostenir de forma 
indefinida en el temps.

Tanmateix, moltes infraestructures estan dissenyades per a vides útils de 100 
anys, uns períodes que -almenys avui— sobrepassen l’esperança de vida. En 
aquest sentit els canvis en les infraestructures sovint no es visualitzen com a 
exponencials atès que la part asimptòtica de la corba de desenvolupament ex-
cedeix la vida humana.

Fins al segle XVIII la major part de materials de la construcció en infraestructu-
res eren poc elaborats i no diferien massa d’aquells emprats en les calçades, 
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els ponts i les construccions romanes. Podríem destacar —amb tots els mati-
sos que hom vulgui— que el punt d’inflexió modern són les quatre grans in-
vencions que han fet realitat i han modelat les infraestructures i la construcció 
tal i com avui les coneixem: el ciment Portland (1824), el formigó armat (1854), 
la biga o perfil doble T (1849) i el paviment bituminós (1848).

Si bé és cert que des de temps antics trobem construccions amb materials pri-
mitius semblants, no és fins a mitjan segle XIX que podem fixar cronològica-
ment la seva aplicació moderna. Primerament, aquesta aplicació es va desen-
volupar de forma rudimentària com a conseqüència dels complexos processos 
de fabricació i posada en obra, i, després, una vegada estandarditzada la seva 
producció en massa, és quan els efectes de les noves invencions han resultat 
evidents.

Ja han transcorregut més de 170 anys des de les primeres patents i els proces-
sos de construcció mitjançant aquests materials. Com veiem, doncs, el desen-
volupament i la generalització dels materials de construcció ha evolucionat 
molt més lentament que en d’altres disciplines.

Bona part dels avenços en tecnologies aplicades a les infraestructures no els 
trobem d’igual manera en els nous materials o infraestructures, sinó en la pre-
fabricació i la industrialització dels processos constructius així com en els aven-
ços en la maquinària de construcció: formigoneres, asfaltadors, dumpers, exca-
vadores, pales, màquines de demolició i excavació, tuneladores, entre molts 
altres.

Actualment estan irrompent nous materials com ara el grafè, la upsalita, l’aero-
gel, la seda artificial, els nanotubs o les espumes de metalls. Algunes d’aques-
tes innovacions —quan arribin a un cert llindar de costos assumibles- poden 
suposar un canvi de paradigma, però el seu potencial de transformació més 
gran segurament estarà en l’àmbit de la indústria, la moda, el tèxtil, el disseny 
o l’electrònica.

Caldrà esperar algunes dècades més per a què es puguin aplicar de forma in-
tensiva i a baix cost al sector de la construcció, tenint en compte que es tracta 
d’un àmbit on es requereixen grans quantitats de materials, que han de com-
petir en preu i fiabilitat amb les solucions actuals i que de vegades s’han de 
“fabricar” in situ.
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3. El disseny i la construcció d’infraestructures

Construir avui una autopista no és centenars de vegades més barat del que ho 
era fa 50 anys -com ha passat, per exemple, amb la memòria dels ordinadors i 
els microxips- sinó que en alguns casos pot esdevenir fins i tot més car. En 
bona mesura, el respecte al medi ambient, els nous requeriments de seguretat 
i els estàndards laborals expliquen aquest fet, però també la falta de millora de 
productivitat del sector en termes comparats.

Figura 3. Evolució de la productivitat als EUA en els diferents  
sectors de l’economia

Font: McKinsey Global Institute. Economist.com
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Allò que ha canviat de forma més substancial en les darreres dècades és la ma-
jor rapidesa en el desplegament d’infraestructures aprofitant les tecnologies 
actuals.

Figura 4. Evolució històrica de la xarxa viària d’alta capacitat als EUA i a la 
Xina en km

Font: La geografia dels sistemes de transport a partir de dades del Federal Highway 
Administration & National Bureau of Statistics of China.

La maquinària i els processos de construcció han sofert una evolució tecnològi-
ca significativa en les darreres dècades, combinada amb una major prefabrica-
ció d’elements que permeten accelerar el temps de construcció i la qualitat de 
les infraestructures. A diferència dels prefabricats, la impressora 3D retorna el 
protagonisme al terreny, però en aquest cas, amb l’automatització dels pro-
cessos. Tot i això, l’estat incipient del desenvolupament d’aquesta tecnologia 
aplicada a la construcció fa que sigui complex anticipar les possibilitats reals de 
generalització del seu ús, però el potencial és evident.

Sigui com sigui, les dificultats exposades en la reducció substancial dels costos 
de construcció d’infraestructures i en la millora de la competitivitat del sector, 
juntament amb el fort endeutament de les administracions públiques i un cert 
grau de “maduresa” de les xarxes existents, poden dificultar en un futur el 
desplegament de xarxes de nova creació.
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En aquest sentit, a curt i mitjà termini resulta més probable l’aparició de tecno-
logies que ens permetin millorar, evolucionar i aprofitar les infraestructures 
existents que no pas l’aflorament de nous models de transport que requerei-
xin el desenvolupament de xarxes d’infraestructures completament ex novo.

En qualsevol cas, i sigui quina sigui la tendència futura, esdevindrà fonamental 
disposar o dotar de recursos suficients per al manteniment, millora, ampliació 
o creació de les xarxes d’infraestructures, essent el pagament per ús una via 
per avançar en aquest camí. Altrament dit, una baixa inversió en infraestructu-
res sostinguda en el temps és un fre a la competitivitat econòmica i empresari-
al així com al desenvolupament industrial, logístic i turístic d’un país.

4. El disseny i construcció intel·ligent

El dèficit històric de competitivitat de la construcció —en termes comparats- 
també es pot veure en positiu. Possiblement sigui un dels àmbits amb majors 
oportunitats de millora, i, afortunadament, algunes solucions ja estan disponi-
bles i comencen a implementar-se. El BIM i el LEAN són dos dels instruments 
que hauran d’abordar els reptes d’una construcció més ràpida, menys costosa i 
més eficient.

El BIM és una eina de treball col·laborativa que permet digitalitzar el disseny, la 
construcció i l’explotació de les infraestructures, és a dir, convertir la infraes-
tructura en un model d’informació digital, combinant dades amb representa-
ció gràfica. El LEAN és un mètode de gestió de projectes seguint els principis 
de la millora contínua, la minimització de pèrdues i la maximització del valor 
del producte final.

Aquesta filosofia de treball -amb el BIM i el LEAN- ja s’ha implementat amb èxit 
des de fa dècades en el sector de l’automòbil, i més recentment en l’edificació, 
però encara hi ha un gran camp a recórrer en les infraestructures del transport. 
No és senzill, ja que cada infraestructura és un vestit a mida, difícil d’estandar-
ditzar o industrialitzar en cadena, com pot ser un vehicle. No obstant això, el 
BIM permet un nou entorn de treball col·laboratiu, d’intercanvi de dades en el 
qual els diferents actors del cicle de vida d’una infraestructura poden aportar 
valor afegit en les fases inicials —de disseny— i anticipar canvis i errors que 
avui es resolen de forma ineficient a peu d’obra.
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L’ús més intensiu de la construcció intel·ligent pot representar un canvi de pa-
radigma en termes de cost i temps que en tots dos casos tenen un efecte bar-
rera a l’hora d’emprendre nous projectes i resoldre colls d’ampolla.

5. Anar més lluny i amb menors costos

Els nous canvis i les noves tecnologies arriben, maduren i donen lloc a noves 
formes de mobilitat i de transport. Però només es mantenen inalterables dues 
màximes o principis bàsics: el desig de poder anar més lluny amb menors cos-
tos.

Evidentment el concepte de costos ha sofert també la seva pròpia evolució, 
inicialment molt més centrat en els costos interns (major rapidesa i menor des-
pesa corrent), essent cada vegada més freqüent la internalització dels costos 
externs: accidents, contaminació, pol·lució, canvi climàtic, congestió, qualitat 
de vida, salut, etc.

Aquesta presa de consciència del concepte de cost en tota la seva extensió és 
el vector de canvi cap a nous modes de transport i formes de mobilitat, no tan 
centrats en la reducció de costos monetaris (inclosos els estalvis de temps) 
sinó en la reducció d’externalitats.

La rellevància del transport públic com avui el coneixem és fruit d’aquest pro-
cés de reducció de les externalitats, tant ambientals com de congestió i acci-
dentalitat. Aquelles grans ciutats que no han apostat pel transport públic mas-
siu i de qualitat es veuen avui immerses en greus problemes estructurals, que 
no només afecten al medi ambient sinó que redueixen la pròpia competitivitat 
de la mobilitat en vehicle privat.

6.  El concepte de l’estalvi de temps en el desenvolupament tecnològic i 
la mobilitat

“Canviar-ho tot per a què res no canviï ”
Giuseppe Tomasi di Lampedusa

L’estalvi de temps és un dels aspectes més rellevants i positius que justifiquen 
la millora i el desenvolupament de la xarxa d’infraestructures. En aquest sentit 
és un fet evident que la construcció d’autopistes, autovies i línies d’alta veloci-
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tat permet quantiosos estalvis de temps als usuaris, que és justament un dels 
beneficis preponderants en l’anàlisi o avaluació socioeconòmica d’inversions 
en infraestructures.

No obstant això, si realitzem novament una anàlisi més exhaustiva, podem 
veure que en els darrers 50 anys el temps de viatge mitjà diari s’ha mantingut 
pràcticament constant. Des dels anys 70 els americans dediquen al voltant de 
60 a 70 minuts al dia en moure’s, amb una lleugera tendència incremental en 
els darrers anys. Alguns estudis realitzats als Països Baixos suggereixen una 
tendència similar.

Figura 5

Font: The Myth of Travel Time Saving, David Metz a partir de dades del Department for 
Transport (2006).

Però si només tenim en compte la mobilitat obligada o commuting , és a dir, els 
desplaçaments per raó de treball o estudi, les dades són encara més aclapara-
dores. Els americans han passat d’una mitjana de 43,4 minuts al dia en commu-
ting (21,7 minuts per trajecte) l’any 1980 fins als 52 minuts actuals (26 per tra-
jecte). La diferència de temps entre aquest valor i els 60-70 minuts anteriors 
correspondria al temps mitjà de viatge dedicat a desplaçaments per raó de 
compres, oci, relacions familiars i personals.
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Figura 6.  Evolució del temps de mobilitat obligada per trajecte. Valors 
mitjans 1980-2014

Font: Washingtonpost, Christopher Ingrahama partir de les dades de US Census.

Evidentment, el desenvolupament de noves infraestructures i serveis del trans-
port hauria produït quantiosos estalvis de temps en les darreres dècades, però 
només en el cas que s’haguessin mantingut inalterables els orígens i destinaci-
ons dels desplaçaments.

Probablement les tecnologies que avui emergeixen i prometen significatius es-
talvis en temps i costos ens reconduiran a un nou equilibri en els temps de viat-
ge, però amb més desplaçaments i a major distància.

7. Les noves tecnologies: solució o part d’un futur problema

El Good Roads Movement dels Estats Units de finals del segle XIX i principis del 
segle XX es va constituir com un moviment de pressió per asfaltar i adequar els 
camins de terra o grava situats fora de les ciutats. La idea era desenvolupar 
plans de construcció i manteniment de carreteres per portar el progrés, la rapi-
desa i les facilitats del carrers urbans cap a les zones rurals en forma de carre-
teres. Paradoxalment, el moviment de defensa de les carreters comptava en-
tre els seus principals impulsors amb les associacions de ciclistes, que veien en 
les futures carreteres un lloc formidable per on poder pedalar. La creació de 
les primeres carreteres eren la solució màgica a tots els problemes i necessi-
tats, no només de l’automòbil sinó també dels ciclistes.
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Molts anys més tard, amb el desenvolupament de les autopistes de primera 
generació, es pretenia resoldre els problemes de congestió de les carreteres 
convencionals i millorar en rapidesa. Els nous enllaços viaris a diferent nivell 
eren la promesa per resoldre els problemes de capacitat de les interseccions i 
creuaments a nivell.

El cert és que gràcies al vehicle privat i a l’expansió de la xarxa viària ha estat 
possible anar més lluny que mai amb el mínim de costos, i resoldre els proble-
mes de mobilitat de l’època, però al seu torn també ha comportat certs efec-
tes negatius amb la reducció d’espais urbans i noves externalitats: congestió, 
contaminació i accidents.

Es coneix com a síndrome de Los Angeles aquell procés en el qual s’intenten 
combatre els problemes de mobilitat amb noves extensions i ampliacions de 
carreteres o autopistes, que al seu torn, una vegada construïdes, es tornen a 
col·lapsar en el moment en què la demanda latent les omple, i novament es 
construeixen més carreteres que es tornen a omplir.

La ciutat de Londres de finals del segle XIX estava altament contaminada pels 
fums de la revolució industrial i congestionada en superfície. La idea de la cons-
trucció d’una xarxa ferroviària subterrània semblava la solució que posaria fi 
als problemes de l’època. El 1863 naixia el primer metro del món, una infraes-
tructura de ferrocarril subterrània per al transport de viatgers i que funcionava 
amb gas. L’èxit va ser total, però en pocs dies la contaminació es va apoderar 
del túnel i, posteriorment, entre d’altres factors, es va considerar com a solu-
ció l’electrificació de les línies tal i com coneixem avui els sistemes suburbans.

L’arribada del metro va permetre una reducció substancial en els temps, els 
costos de viatge i les externalitats, però també va disparar el nombre de viat-
ges i despertar una demanda latent per viatjar, generant noves necessitats i 
progressives ampliacions de la xarxa de metro.

Veiem doncs que sigui quina sigui la nova tecnologia o canvi de paradigma, 
aquests resolen en un primer moment els dèficits i les necessitats de mobilitat, 
baixant els costos o la distància i l’accessibilitat del transport, el que genera 
una nova demanda latent al sistema, que alhora crea noves necessitats.

Podem estar segurs d’una cosa: els nous canvis tecnològics pot ser que ens 
ajudin a superar els problemes i dèficits de la mobilitat d’avui, però crearan fu-
turs paradigmes amb nous reptes a resoldre.
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8. Quan els vells models passen a ser les solucions més eficients

Explicava un reputat enginyer del transport, Sam Schwartz, que un dia un em-
presari i filantrop milionari el va citar en un comitè amb d’altres tecnòlegs, 
gurus i experts en noves tecnologies per tal de definir com seria la mobilitat 
del futur i quins serien els nous mitjans de transport més disruptius i radicals.

Cadascun dels diferents experts va parlar de diverses invencions disruptives, 
des de l’Hyperloop, els drons, els avions supersònics i elèctrics o els vehicles 
autònoms. Finalment, va arribar el torn de paraula del Sr. Schwartz, que va ex-
posar com imaginava el mitjà de transport del futur: quelcom molt fàcil d’em-
prar, de baix consum energètic, que eliminaria els colls d’ampolla, la congestió 
i la contaminació i amb un cost d’adquisició molt modest. Quan algú va dema-
nar major concreció sobre quin mitjà de transport parlava, el Sr. Schwartz va 
respondre que es referia a un parell de sabates.

Si analitzem estrictament en termes de massa i eficiència energètica, anar a peu 
i encara millor, fer-ho en bici, són dues excel·lents maneres per desplaçar-se. Al-
menys això és cert per a distàncies modestes i en un context urbà, que és on 
avui es produeixen la major part dels fluxos de persones, i molt probablement 
també serà així en un futur amb major concentració de la població urbana.

Figura 7. Eficiència energètica de la mobilitat d’animals i màquines

Font: Wilson (1973) a partir d’Emili Mató -eRoutes.
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El retorn de la bici i el vianant esdevé, doncs, una nova modernitat en el món 
del transport, que podrà anar complementada amb d’altres ginys (widget) 
elèctrics -hoverboards, patinets monorodes i bicicletes elèctriques- que perme-
ten incrementar les distàncies de viatge, reduir temps i esforç físic.

9.  El canvi de paradigma: el vehicle autònom, connectat, elèctric i 
compartit

Quan parlem de noves tecnologies i el seu impacte en la mobilitat, el protago-
nista o actor principal és el vehicle autònom, connectat, elèctric i compartit, 
tots quatre conceptes íntimament interrelacionats.

El vehicle autònom requereix estar connectat a partir del desplegament de 
sensors, radars i telefonia que permeten que la interfície virtual (el propi vehi-
cle) interactuï amb la física (la carretera). Al seu torn, el fet d’estar connectat el 
converteix en una eina molt valuosa com a font de dades que poden ser aprofi-
tables tant per als gestors de la infraestructura (vehicle to infrastructure), com 
per a la resta de vehicles (vehicle to vehicle).

El fet de prescindir de conductor permet superar alguns dels problemes del 
vehicle elèctric com ara el procés de càrrega en la mesura que el vehicle pot 
desplaçar-se de forma autònoma als punts de càrrega i fer el retorn allà on si-
gui necessari.

I, finalment, en un vehicle autònom no hi trobem conductors sinó viatgers que 
només els interessa el vehicle com a mitjà de transport, i no com a propietat. 
Per tant, la pròpia definició d’autònom ens porta cap a un mode de transport 
eminentment compartit.

El potencial de beneficis de la conducció autònoma és enorme, especialment 
en combinació amb el seu ús com a vehicle compartit, connectat i elèctric. En 
la mesura que el vehicle sigui autònom es converteix en un sistema avançat de 
“transport a la demanda”, desapareixent la necessitat de la propietat sobre un 
vehicle: els fabricants de la indústria passen de ser venedors de vehicles a pro-
veïdors de serveis. El negoci no està en les vendes de vehicles sinó en el mante-
niment —molt més costós que un cotxe tradicional— i en les dades genera-
des.
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Aquests quatre aspectes interrelacionats són la clau de volta del vehicle del 
futur i poden comportar canvis estructurals en la mobilitat i les infraestructu-
res tal i com avui les coneixem.

10. Origen i futur del vehicle autònom

L’any 1980 es va provar el primer vehicle modern amb conducció autònoma, 
una furgoneta de Mercedes-Benz, guiada per visió artificial i desenvolupada 
per la Universitat de Munich sota l’equip d’Ernst Dickmans, el “pare de la con-
ducció autònoma”.

Des de llavors, són nombroses i diverses les iniciatives que han desenvolupat 
prototips de vehicles autònoms. Però, sens dubte, Google i Tesla són els dos 
grans que han marcat un punt i a part en la conducció autònoma, si més no en 
la seva etapa mediàtica i de difusió.

A Europa, la Societat d’Enginyers de l’Automoció va establir a partir de l’estàn-
dard SAE J3016 un total de cinc nivells d’automatització en la conducció de ve-
hicles de motor: assistència al conductor (nivell 1), automatització parcial de la 
conducció (nivell 2), automatització condicionada (nivell 3), alta automatitza-
ció (nivell 4) i automatització total (nivell 5).

De fet, els tres primers nivells corresponen al que entenem per conducció au-
tomàtica, és a dir, un sistema o assistent avançat de control del vehicle però 
que requereix la presència del conductor, mentre que els dos últims nivells són 
de conducció autònoma, ja sigui parcialment (nivell 4, en algunes àrees) o total 
(nivell 5, en qualsevol punt).

Actualment tan sols alguns vehicles comercials d’alta gamma comencen a 
muntar sistemes de nivell 2 i 3 en determinades funcionalitats, com podria 
ser el sistema autopilot de Tesla o el recent Audi A8. En d’altres línies tam-
bé es treballa per a incrementar la comunicació entre conductor i vehicle, 
per exemple, amb la tecnologia Brain-to-Vehicle presentada recentment per 
Nissan.

Els avenços en els tres primers nivells d’automatització -més enllà de generar 
un plus de confort, seguretat i funcionalitat als usuaris- tenen el seu interès en 
què permeten atreure noves i majors inversions en la millora, l’abaratiment i el 
desenvolupament tecnològic i escurcen el camí cap a l’automatisme total. No-
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més amb els nivells de conducció autònoma 4 i sobretot amb el 5 és on el po-
tencial de transformació de la mobilitat passa a ser disruptiu.

Els principals fabricants i empreses tecnològiques estimen que cal esperar en-
cara, com a mínim, un període d’entre 10 i 15 anys per a l’arribada dels primers 
vehicles totalment autònoms.

Els principals tres problemes que dificulten la seva arribada són la complexitat 
de la gestió de dades, el desenvolupament de la intel·ligència artificial i el nivell 
requerit en la maduresa de la tecnologia.

Pel que fa a la complexitat en la gestió de dades, aquesta és intrínseca al pro-
cés en què el vehicle autònom reconstrueix la percepció de la conducció huma-
na cap a un conductor virtual. En aquest procés podem parlar de dues percep-
cions: la tractada i la directa.

S’entén per percepció tractada al conjunt de “mapes” tridimensionals, d’alta 
definició i resolució que es carreguen a la plataforma tecnològica i que detallen 
amb una gran precisió i actualització constant tot allò que envolta el vehicle 
autònom: ubicació física de la carretera, carrils, vorals, edificis, arbres, senyals 
de trànsit, semàfors, velocitats de recorregut, etc. En canvi, la percepció direc-
ta fa referència a aquells factors o elements -vianants, bicicletes o altres vehi-
cles- que el conductor virtual detecta a través de radars, sensors, càmeres i es-
càners, i que li permeten conèixer amb precisió la ubicació real del vehicle en 
les coordenades dels mapes tridimensionals.

Aquesta divisió de tasques o percepcions permet alleugerir la càrrega de tre-
ball i processament de la informació: el conductor virtual “tan sols” ha de com-
parar l’entorn actual detectat —percepció directa— amb allò previst al mapa 
—percepció tractada- i focalitzar l’esforç en aquells components que diferei-
xen, que són fonamentalment els elements mòbils: vianants, bicicletes o altres 
vehicles.

Tant la percepció tractada com la directa requereixen potents sistemes de ges-
tió de dades. La percepció tractada necessita d’una enorme i costosa inversió 
per cartografiar en detall les carreteres, fet que suposa una barrera d’entrada 
a les plataformes tecnològiques, almenys en l’estadi actual on encara no hi ha 
un procés d’estandardització ni la voluntat de compartir dades. Pel que fa a la 
percepció directa, requereix al seu torn la generació i processat d’una gran 
quantitat de dades.
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Un vehicle autònom pot generar de l’entorn d’un terabyte d’informació per 
hora. Si tenim en compte les hores de conducció al llarg d’un any i el conjunt de 
vehicles del parc mòbil estaríem parlant d’exabytes o zettabytes de dades, una 
quantitat que avui dia és impossible de gestionar.

Pel que fa al desenvolupament de la intel·ligència artificial, encara queda un 
camí a recórrer per fer viable plenament el nivell 5 amb un cert grau de madu-
resa. Per poder llençar al mercat vehicles autònoms amb condicions no n’hi ha 
prou que ofereixin un nivell de seguretat del 95%, perquè no hi hauria cap usua-
ri disposat a viatjar en un vehicle que pugui tenir un marge d’error del 5%. Per 
tal que el “conductor virtual autònom” pugui passar l’examen i tenir el “carnet 
de conduir”, s’exigirà un nivell de seguretat proper a la visió zero accidents. 
Paradoxalment, caldrà esperar a assolir nivells de seguretat en vehicles autò-
noms molt més elevats que els que avui tolerem en un conductor humà per 
poder fer efectiva la seva generalització a les carreteres i arribar a la visió zero 
accidents.

Sigui com sigui, l’arribada del nivell 5 tampoc és en si mateix un punt d’inflexió 
en la mesura que els primers cotxes amb aquest equipament tindran uns cos-
tos de producció, fabricació i manteniment molt més elevats que els d’un vehi-
cle tradicional, atès que aniran equipats amb elements i sistemes molt costo-
sos: radars, càmeres, telefonia, cartografia d’alta definició, processadors i 
motors robotitzats.

En aquest sentit, en un primer horitzó és possible que un nivell 5 sigui només 
viable comercialment en vehicles d’alta gamma i per a la circulació en la xarxa 
de vies d’altes prestacions. En aquest marc, la veta de mercat podrien ser tant 
clients d’alt poder adquisitiu com empreses gestores de flotes de vehicles que 
alhora generarien un nou flux d’ingressos, recursos i inversions per seguir mi-
llorant en la tecnologia, els costos i els processos.

La revolució del vehicle autònom només serà rellevant en la mesura que afecti 
a un gran nombre d’usuaris. D’aquí la importància que en aquest estadi inicial 
es creïn productes suficientment atractius per les flotes de vehicles que podri-
en arribar a un major nombre d’usuaris a través de la comercialització de diver-
sos serveis de mobilitat (vehicle compartit, transport discrecional, taxi, entre 
d’altres).

D’aquesta manera seria possible el pas cap a una segona fase de ràpida pene-
tració en la producció i les vendes de vehicles autònoms. En aquesta fase de 
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desenvolupament accelerat serà imprescindible l’entrada de nous actors i 
competidors al sistema que puguin adaptar la tecnologia i fer-la extensiva a 
vehicles de baix i mig cost.

Valgui l’exemple dels telèfons intel·ligents: el punt de disrupció tecnològica se 
situa amb l’arribada dels primers smartphones d’Apple, però els canvis estruc-
turals i socials s’han produït posteriorment gràcies a plataformes tecnològi-
ques de codi obert i gratuïtes així com l’entrada de nous competidors amb 
preus més baixos. Tots dos factors han fet possible la popularització dels telè-
fons intel·ligents d’una forma transversal al conjunt de la societat, tant dels 
països desenvolupats com en molts països en vies de desenvolupament.

Figura 8. Evolució de les vendes globals de telèfons intel·ligents per sistema 
operatiu (milions d’unitats). 2009-2017

Font: statista 2018.

Així les coses, l’arribada de vehicles autònoms d’alta gamma i en països rics és 
un pas necessari però no suficient. Caldrà que posteriorment es produeixi la 
segona fase accelerada de reducció de costos i creixement exponencial en 

001-256 ponenciasEIX10.indd   128 22/07/2018   15:51:19



129

Jonatan Calafí

vendes per anar renovant progressivament un parc d’automòbils que es mou 
amb una antiguitat mitjana de 10 anys.

Ja en aquesta segona fase de creixement serà possible intuir els efectes del 
canvi de paradigma, almenys quan una part significativa del parc mòbil —per 
exemple, un 30%- tingui una autonomia de nivell 5. En aquest moment és quan 
es pot produir un veritable punt d’inflexió.

Figura 9

Font: Mckinsey& Co. Data on Adoption of Autonomous Vehicles.

11. Els efectes del vehicle autònom a la xarxa viària

Avui el vehicle autònom neix de forma autista respecte a la carretera i fins i tot 
sobre el concepte clàssic d’automòbil: tots els sistemes de conducció i navega-
ció autònoms posen la intel·ligència en l’equipament i la plataforma tecnològi-
ca del vehicle, en comptes de posar-la en la carretera o en una possible evolu-
ció del concepte d’automòbil. En aquest sentit, no és estrany que el vehicle 
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autònom hagi nascut de forma independent dels gestors d’infraestructures i, 
de vegades, fins i tot de les grans empreses tradicionals de l’automòbil.

Per tant, els proveïdors d’autonomia dels vehicles no esperaran l’arribada de la 
carretera del futur sinó que el punt de partida és la xarxa actual. En aquest sen-
tit no és plausible preveure una obsolescència accelerada de les carreteres 
com les coneixem avui, almenys a mitjà termini.

Resulta més probable que en algun moment sigui necessari un procés d’actualit-
zació de la carretera per a complementar o accelerar l’arribada del vehicle autò-
nom al conjunt del parc mòbil i de les carreteres. Parlaríem d’una certa intel·ligèn-
cia a la carretera per facilitar el desplegament del vehicle autònom, en un procés 
de transició on podrien circular tant vehicles autònoms com convencionals.

En aquest estadi, caldria dotar tecnològicament la superestructura de les car-
reteres mentre que la infraestructura (ponts, sintemes de drenatge, desmunts, 
terraplens, caixa de ferm, túnels, etc.) serien perfectament aprofitables.

I arribats en aquest punt se’ns planteja un important dilema: hem de posar 
avui la tecnologia a les carreteres —fer-les més intel·ligents- per un vehicle que 
encara no sabem quan ha d’arribar i com serà o bé esperar que arribi? Resoldre 
aquesta qüestió, és a dir, definir la carretera del futur i el seu procés d’imple-
mentació és avui encara un assumpte de gran complexitat.

12. La carretera del futur

L’any 1950 va sortir la primera edició del Highway Capacity Manual (HCM) amb 
l’objectiu principal, com bé indica el seu nom, d’estimar la capacitat de les car-
reteres. El llibre ha esdevingut amb el pas del temps el vademècum dels engi-
nyers de trànsit, i des d’ençà s’han redactat un total de sis edicions o revisions 
(l’última l’any 2016), cadascuna d’elles amb més pàgines, major grau de sofisti-
cació i complexitat.

Amb el permís dels enginyers de trànsit, podem simplificar que des de fa dèca-
des en una carretera de dos carrils i doble sentit hi poden circular uns 2.200 
vehicles/hora/carril, valor que pot ascendir fins a uns 2.400 vehicles/hora/carril 
en vies d’altes prestacions. D’altra banda, les instruccions de disseny de carre-
teres, també des de fa dècades, estableixen una amplada de carril de 3,5 me-
tres (3,6 als Estats Units).
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Donat aquest punt de partida, l’única manera possible d’ampliar de forma 
substancial la capacitat d’una carretera és incrementant el nombre de carrils, 
és a dir, eixamplant físicament la carretera. Per tant —i amb alguns matisos- no 
resulta possible encabir més vehicles en els carrils existents -una vegada supe-
rat el llindar de 2.220-2.400 vehicles/hora/carril— i tampoc és possible dividir la 
calçada existent amb un major nombre de carrils perquè l’amplada de carril 
està estandarditzada en aquests 3,5 metres d’amplada.

Les carreteres intel·ligents neixen amb l’objectiu de canviar aquest paradigma i 
poder ampliar la capacitat de les vies sense haver d’acudir a solucions tradicio-
nals d’increment de carrils i expansió física de la xarxa viària.

Són diversos els països que estan avançant en aquest tipus de solucions a par-
tir d’una nova gestió del trànsit i d’una seguretat més eficient, gràcies a l’ús in-
tensiu dels sistemes intel·ligents del transport, ITS. Per exemple, amb sistemes 
avançats de regulació d’interseccions semafòriques en funció del trànsit real, 
amb el control sensoritzat d’entrades i sortides (rampmeter) a les autopistes, 
amb la detecció d’incidències a la calçada, carrils reversibles, senyalització de 
velocitat variable en funció de la congestió, estretament dinàmic de carrils o 
l’ús de vorals en hores punta, entre d’altres mesures.

Malgrat els beneficis en termes de seguretat, capacitat i fluïdesa que poden 
aportar aquest tipus de mesures, la versió 1.0 de carreteres intel·ligents no 
està exempta de controvèrsia. En particular, podem destacar dos aspectes o 
riscos fonamentals, cada un d’ells contradictoris entre si.

D’una banda, realitzar una aposta decidida per a la generalització de les car-
reteres intel·ligents 1.0 en la xarxa de vies d’altes capacitats requereix de 
fonts de finançament significatives, invertides fonamentalment en tecnolo-
gia ITS, que requereix d’elevats costos de manteniment i té uns processos 
d’amortització molt més accelerats que els d’una infraestructura convencio-
nal. Pensem que un pont pot tenir una vida útil de 100 anys, però un progra-
mari o equipament tecnològic esdevé obsolet. En el cas extrem, l’arribada del 
vehicle autònom pot comportar l’obsolescència total d’aquestes carreteres 
intel·ligents 1.0, pensades avui fonamentalment per al vehicle tradicional o 
convencional.

D’altra banda, i en sentit contrari, renunciar al desplegament de les primeres 
carreteres intel·ligents o 1.0 pot suposar una pèrdua de competitivitat i 
de know-how respecte d’altres països del nostre entorn on ja s’ha iniciat aques-
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ta carrera tecnològica, i que en paral·lel també preparen l’arribada del vehicle 
autònom.

A més llarg termini, quan una part significativa del parc de vehicles sigui autò-
noma, elèctrica i compartida, sí que esdevindrà necessari un procés de trans-
formació de les infraestructures existents cap a unes carreteres intel·ligents 
2.0, ara sí, ja concebudes per al vehicle autònom. Entre altres mesures caldrà 
dotar la xarxa de gran potència d’informació i emmagatzematge, l’amplada 
dels carrils es podrà reduir, la definició dels enllaços, accessos i sortides podrà 
ser més minimalista (sense uns requeriments en espai i distància com els actu-
als), caldrà adequar punts de parada i sortida del vehicle així com sistemes de 
recàrrega elèctrica, entre d’altres aspectes.

13. Els efectes del vehicle autònom en la mobilitat

Diversos estudis quantifiquen o indiquen els següents avantatges en el vehicle 
autònom, elèctric i compartit:

• Reducció de més del 90% dels accidents. Actualment el factor humà o els 
errors humans estan presents en el 95% dels accidents.

• Reducció de fins a un 90% del parc de vehicles. Actualment un vehicle 
només està en ús un 5% del temps. La conducció autònoma juntament 
amb el vehicle compartit pot optimitzar la utilització del parc de vehicles.

• Reducció de fins a un 60% en la congestió urbana per una conducció més 
eficient.

• Increment de l’espai urbà d’un 15 a 20% gràcies a l’eliminació de zones 
d’aparcament.

• Reducció substancial en els costos i temps de recorregut en el transport 
urbà i interurbà.

Però la conducció autònoma no només afecta el vehicle privat, sinó que ja s’es-
tà convertint en una realitat en d’altres camps.

En el sector del transport de mercaderies ja s’han realitzat les primeres proves 
pilot amb camions. El 20 d’octubre de 2016 es va completar el primer lliura-
ment de transport del món amb un camió de conducció autònoma, a Colorado 
(EUA).
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D’altra banda, en el transport públic també trobem iniciatives d’aplicació de la 
conducció autònoma, especialment en el taxi i el transport a la demanda a par-
tir de minibusos autònoms.

També trobem conducció autònoma en autobusos a través de diverses iniciati-
ves o proves pilot. Probablement la proposta més “disruptiva” és “Olli”; un 
minibus elèctric, que s’imprimeix amb tan sols 10 hores amb una impressora 
3-D i es munta amb unes hores més. El projecte, desenvolupat per Local Mo-
tors i IBM, s’ha posat a prova a Washington DC.

Els efectes del vehicle autònom també s’estenen més enllà del concepte de la 
mobilitat. Per exemple, s’han realitzat diverses experiències amb tractors pro-
gramables i sense conductor a Iowa (EUA), que obren les portes a una nova 
revolució agrícola. D’altra banda, es redefinirà el paper dels grans fabricants de 
vehicles: estaran a l’alçada de les expectatives o la transició es farà amb el lide-
ratge de les startups i les plataformes tecnològiques? O serà, en canvi, una 
combinació de totes dues possibilitats?

Altres qüestions afecten la transparència dels algoritmes de conducció autò-
noma, la privacitat, la protecció dels consumidors, la validació i acreditació del 
software, la ciberseguretat dels vehicles, el paper de les asseguradores i fabri-
cants en cas d’accident o les consideracions ètiques.

Compraríem un vehicle autònom que prioritzi la vida del vianant a costa de po-
sar en risc la del viatger...? Com actuaria un vehicle autònom en cas d’un acci-
dent inevitable: ha de prioritzar la vida dels seus ocupants o salvar el màxim 
nombre de vides, tenir en compte l’edat...?

Debats ètics a part sembla que els consumidors ho tenen força clar: no estarien 
disposats a comprar un vehicle autònom si no garanteix primer la seva protec-
ció i integritat física, és a dir, estan a favor de protegir la vida dels altres sempre 
que no posi en conflicte la pròpia. Aquest és el resultat d’un treball publicat a la 
revista Science i realitzat pel Massachusetts Institute of Technology.

Tal i com ja s’ha exposat anteriorment, els beneficis d’un vehicle autònom, 
elèctric i compartit són evidents en termes de reducció d’accidents, de conta-
minació i de congestió. Però amb una retrospectiva històrica, podem veure 
que, cada vegada que un nou mitjà de transport ens permet anar més lluny i 
amb menys costos, es produeix un nou punt d’equilibri en congestió i temps 
de viatge.
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En aquest cas, el vehicle autònom pot convertir zones menys denses i rurals en 
més atractives i anular l’autocontenció o reducció de desplaçaments intermu-
nicipals. Aquest és un dels possibles futurs distòpics a considerar, que, de fer-
se realitat, podria reactivar la dispersió urbana, de la mateixa manera que ja va 
ocórrer amb la popularització del vehicle privat durant tota la segona meitat 
del segle passat.

D’altra banda, la pròpia definició de l’espai urbà també pot entrar en crisi. Un 
exemple: el vehicle autònom permet evitar accidents fins al punt d’assolir una 
visió zero de l’accidentalitat, és a dir, (quasi) zero accidents. Però què passarà 
amb els vianants que vulguin creuar un carrer? Esperaran el seu torn de pas o 
passaran quan vulguin i per on vulguin, tenint en compte que no hi ha perill? Els 
vehicles s’aturaran per seguretat sempre? I, si és així, això podria comportar 
noves congestions que caldria resoldre, per exemple, posant tanques als car-
rers?

La conquesta de l’espai públic del vianant i de la bicicleta en els últims anys pot 
tenir en el vehicle autònom un competidor. Així mateix, caldrà redefinir tot 
l’espai actualment dedicat a aparcament, tant en superfície com en subterrani 
per a usos millors.

D’altra banda, l’elevat cost del vehicle autònom, especialment en la primera 
fase de desenvolupament, pot generar nous problemes en termes d’equitat, 
accessibilitat i igualtat d’oportunitats.

14. El paper del ferrocarril

Els principals avantatges del tren respecte la carretera són: una major eficièn-
cia energètica (el fregament roda-carril és menor que el del pneumàtic-pavi-
ment), una gran capacitat de càrrega, uns altíssims estàndards de seguretat i la 
independència dels combustibles fòssils —allà on la xarxa ferroviària està elec-
trificada— amb tots els avantatges que això suposa en termes de sostenibilitat 
ambiental i llibertat energètica.

No obstant això, el tren presenta certs desavantatges respecte a la carretera: 
té uns costos de construcció i manteniment molt elevats, requereix exigents 
traçats tant en planta (grans radis de curvatura) com en alçat (pendents molt 
baixos) i la gestió o adjudicació de la capacitat de la infraestructura és molt 
més rígida, ja que funciona a partir de franges ferroviàries preestablertes, és a 
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dir, les companyies ferroviàries han de sol·licitar amb antelació a l’administra-
dor de la infraestructura la reserva d’un determinat tram o franja per a la cir-
culació. D’altra banda, operacions com ara l’avançament, el canvi de via o una 
intersecció requereixen una infraestructura (apartadors ferroviaris, canvis 
d’agulles i travesseres) i una gestió més complexa que en una carretera, on hi 
ha maniobres molt senzilles. El mateix succeeix amb la interacció vehicle—in-
fraestructura. Mentre que en una carretera poden circular vehicles amb dife-
rents amplades i tipologia de motors (elèctric, dièsel, benzina, GLP o híbrid), 
la infraestructura ferroviària requereix una estandardització en l’ample de via, 
el tipus de corrent, la tensió o el sistema de senyalització. Qualsevol mínima 
variació d’aquests paràmetres requereix costoses inversions, bé sigui en la 
pròpia infraestructura —per exemple amb un tercer carril- bé sigui en el propi 
vehicle (eixos de canvi variable, canvi de locomotora o locomotores interope-
rables).

Sigui com sigui, la capacitat de càrrega que permet el ferrocarril o el metro —
en la seva versió més urbana- a l’entorn de les grans ciutats fa que siguin difícil-
ment substituïbles pel cotxe o l’autobús autònoms. El mateix podríem dir per 
al transport de grans volums de mercaderies punt a punt, on el tren pot tenir 
un paper destacat respecte al camió autònom.

En la resta de nínxols de mercat, l’arribada de cotxes, autobusos i camions au-
tònoms i elèctrics suposarà una pressió sense precedents al sistema ferroviari i 
a la seva competitivitat. En aquest moment, l’electrificació o la seguretat ja no 
seran un avantatge del ferrocarril sinó un requisit mínim de partida comú tant 
a la carretera com a la xarxa ferroviària.

Així doncs, el futur del ferrocarril no només està en mans que es dugui a temps 
i amb èxit un procés racional d’actualització i millora de la xarxa actual per al 
transport de mercaderies sinó que també serà clau l’èxit que puguin tenir les 
reformes legislatives encaminades a una major liberalització i competitivitat 
del sector ferroviari, d’acord amb els diferents paquets ferroviaris comunitaris. 
En aquest sentit, caldrà veure fins a quin punt el procés de liberalització serà 
capaç de reproduir els encerts de les reformes iniciades a la dècada dels anys 
90 en el sector aeri, que van suposar la ruptura del monopoli de les companyi-
es aèries estatals, l’entrada de nous competidors i la baixada substancial dels 
costos.
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15. Velocitat sí, però no a qualsevol preu

L’Hyperloop és un sistema de tubs concebut per transportar al seu interior i al 
buit càpsules plenes de viatgers o mercaderies a velocitats de fins a 1.200 km/h, 
situant les grans capitals europees i mundials a uns temps de viatge molt curts i 
costos teòrics reduïts en termes d’inversió, manteniment i despesa energètica.

De ser un projecte viable, aquests avantatges representarien una competència 
directa molt forta amb l’avió i l’AVE fins al punt que es podria plantejar l’opor-
tunitat de desplegar una nova xarxa d’infraestructures —de tubs en aquest 
cas— per tal de connectar l’Hyperloop amb les grans ciutats, deixant obsoleta 
part de la xarxa d’alta velocitat ferroviària.

No obstant això, el projecte té el risc de patir el mateix destí que el tren de levi-
tació magnètica o els avions comercials supersònics, propostes revolucionàri-
es que suposaren un salt d’escala en termes de velocitat en el transport terres-
tre i aeri respectivament.

El transràpid —un tren de levitació magnètica- ha esdevingut amb el temps un 
fracàs tant en la seva versió comercial a Xangai —per l’elevadíssima inversió i 
difícil manteniment- com en el tram de proves situat a Alemanya que, després 
d’anys de costoses inversions i promeses, un accident amb 23 morts va posar 
punt i final al projecte. L’accident no estava directament relacionat amb la tec-
nologia magnètica —el tren va col·lisionar amb un vagó de manteniment- però, 
al cap i a la fi, és possible gestionar amb seguretat incidents a velocitats terres-
tres superiors a 600 km/h?

La proposta dels avions supersònics va tenir un final similar, primer amb el Tú-
polev Tu-144 i després amb el Concorde. Es tractava d’avions amb altíssims cos-
tos de fabricació, manteniment i uns consums energètics insostenibles que su-
posaven el qüestionament permanent del projecte, només “viable” per a rutes 
molt concretes. En el cas del Tu-144 l’accident mortal d’un vol de demostració 
al saló de Le Bourget va posar en entredit la seguretat de l’aparell, que anys 
més tard va patir un nou accident en la seva versió comercial i finalment el seu 
abandonament. Posteriorment, les 113 víctimes mortals d’un vol amb un Con-
corde van precipitar el final dels avions supersònics.

En el cas de l’Hyperloop la tecnologia de tubs al buit planteja problemes simi-
lars en termes de consum energètic i seguretat. Cal una enorme despesa ener-
gètica per crear el buit en tubs amb volums i distàncies tan importants, cosa 
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que suposa noves dificultats tècniques i exigències per a la pròpia infraestruc-
tura, que haurà de resistir la diferència de pressió entre l’interior i l’exterior. Els 
tubs haurien de disposar d’un aïllament perfecte i evitar fugues pels punts 
d’unió. Una perforació o canvi de pressió podria suposar un accident fatal per a 
les càpsules que passessin pel tub i precipitar la fi del projecte.

D’altra banda, més enllà d’aquestes qüestions, per poder circular a velocitats 
terrestres tan elevades calen uns traçats molt exigents en alçat i en planta, de 
forma similar al que avui succeeix amb l’alta velocitat, per tal d’evitar sotraga-
des, acceleracions verticals i laterals als passatgers. Tot plegat es tradueix en 
costoses infraestructures subterrànies o elevades.

16. Les noves pautes de mobilitat

Les noves tecnologies disruptives d’avui ens porten cap a un món molt més 
connectat. Per primera vegada, el nivell de connectivitat actual ens permet 
desplaçar-nos allà on vulguem a cop de ratolí, sense necessitat d’un contacte o 
acostament físic. Podem veure el cinema des de casa gràcies a les plataformes 
de continguts audiovisuals, podem jugar a través de l’ordinador amb persones 
situades a l’altre costat del planeta, podem estudiar a la universitat a distància, 
podem parlar i escoltar algú a través de videoconferències, podem comprar 
des de casa, demanar un crèdit o fer una transferència sense necessitat d’anar 
al banc, treballar des de casa amb clients situats a milers de quilòmetres o, fins 
i tot, podem experimentar, interactuar i recrear sensacions i espais reals sense 
necessitat de viatjar amb les ulleres VR de realitat virtual.

Les noves tecnologies, i les que encara queden per desenvolupar-se, madurar i 
arribar al gran públic, ens permetran gaudir d’una mobilitat virtual sense pre-
cedents com a substitut dels desplaçaments reals. Seria raonable pensar que 
una part dels desplaçaments físics haurien de ser tendencialment captats per 
aquesta mobilitat virtual, que ofereix una forma de connexió més ràpida i eco-
nòmica.

Però des d’una perspectiva ex post observem que està passant justament el 
contrari. A mesura que creix la mobilitat virtual es creen noves connexions —
abans totalment impensables— que al seu torn generen la inducció de despla-
çaments físics i canvis en les pautes de mobilitat, cada vegada més complexes i 
dinàmiques. Mai en un món tan connectat virtualment com el nostre havíem 
tingut un moviment de mercaderies i persones tan dinàmic com a l’actualitat.
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Si algú creia que l’e-mail acabaria amb els proveïdors de correus, la realitat ha 
estat ben diferent. És cert que actualment ja no es transporten cartes —que al 
cap i a la fi pesaven poc i anaven d’un punt a un altre relativament proper—, 
sinó que el que avui es transporta són paquets —molt més grans que un so-
bre— que viatgen des de l’altra punta del món fins a casa nostra després de 
comprar-los per Internet.

Mentre que el correu postal mai havia suposat un veritable problema de con-
gestió per a les ciutats, l’e-commerce és avui, i ho serà encara més demà, un fe-
nomen molt complex de gestionar en termes de mobilitat, especialment en la 
distribució de l’última milla urbana.

Figura 10

Font: Morgan Stanley Research (2015). KPCB.

Comprar productes en una botiga on-line, per exemple un parell de sabates, 
lluny del que hom pugui pensar, no comporta una reducció de la mobilitat. En 
primer terme, perquè difícilment aniríem a Luxemburg, a la Xina o als Països 
Baixos a comprar unes sabates la tarda d’un dimarts, mentre que molts dels 
paquets que comprem i ens envien a casa nostra surten de magatzems i cen-
tres de producció situats a centenars —i de vegades milers— de quilòmetres 
de casa nostra. Si anéssim a buscar aquestes sabates a la botiga hi aniríem 
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quan aquesta estigués oberta, mentre que amb el comerç electrònic un dels 
greus problemes són les entregues fallides que generen múltiples desplaça-
ments. I si les sabates emprovades no ens agradessin o ens anessin petites, 
simplement, demanaríem al botiguer de provar-ne unes altres. En canvi, la lo-
gística inversa del comerç electrònic genera desplaçaments redundants.

Avui, dues persones situades a dos continents es poden comunicar per video-
conferència de forma ràpida, senzilla i econòmica. Malgrat això, mai els vols 
intercontinentals per motius de treball havien tingut un creixement tan signifi-
catiu. L’acostament que permet el món virtual —sumat a una reducció del cost 
de la mobilitat física— té justament com a principal efecte un nou increment 
dels desplaçaments reals.

Suposaran els dispositius de realitat virtual com les ulleres VR un substitut als 
desplaçaments per motius d’oci? Pensem avui en aquelles platges, cims, cas-
tells o monuments que han tingut “la mala sort” de sortir en alguna pel·lícula o 
sèrie mediàtica. La visualització d’aquests paratges, lluny de satisfer el desig de 
gaudir-los in situ, ha creat l’efecte contrari: un pelegrinatge de turistes àvids 
per visitar-los.

Avui els gustos dels consumidors i les pautes de mobilitat i oci estan canviant. 
Entra en crisi el concepte de segona residència per als caps de setmana, les 
compres en grans superfícies allunyades de la ciutat o la mateixa propietat 
d’un vehicle com a símbol d’emancipació i alliberament. En paral·lel, l’oferta 
d’oci passa a ser molt més diversa, àmplia i competitiva, amb propostes abans 
inimaginables com agafar l’avió per passar un cap de setmana a una gran ciu-
tat.

De forma similar, el comerç electrònic ha anat desplaçant progressivament el 
centre comercial, fins i tot als Estats Units, país icònic dels malls, molts dels 
quals s’han reconvertit en magatzems de distribuïdors de comerç electrònic.

Ens trobem amb un canvi de preferències, cada vegada més centrades en l’ex-
periència i el servei d’un producte i menys en la seva propietat. Les noves ge-
neracions, els millennials, ja no veuen tan interessant la compra d’un vehicle 
sinó la compra d’un servei de mobilitat, en part, gràcies a l’economia col·labo-
rativa i les noves tecnologies. A algú se li acudiria comprar una vaca per poder 
veure un got de llet o una casa rural per anar un cap de setmana a la munta-
nya?
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Ja fa temps que sentim un zum-zum que ens parla de la Mobility as a Service o 
MaaS, com a eina que situa els usuaris al nucli dels serveis de transports i que 
ofereix solucions personalitzades dins d’un ecosistema de mobilitat.

Avui encara estem lluny del salt conceptual que el model proposa. Per fer-ho 
possible cal intensificar la intermodalitat i una major integració de l’oferta del 
sistema de transports, per exemple, amb paquets de mobilitat que incloguin 
viatges de transport públic amb un sistema de punts per al lloguer de vehicle 
privat, bicicleta, moto o desplaçaments en taxi. També caldrà avançar molt 
més en l’experiència de l’usuari, amb un viatge porta a porta que sigui còmo-
de, senzill i ràpid.

17. De la mobilitat de la informació a la mobilitat del coneixement

Les noves tecnologies ens permetran combinar la demanda i l’oferta de mobili-
tat de forma molt més eficient i amb un enfocament en base a l’usuari -la de-
manda— i no tant en l’oferta.

Avui, els grans operadors de transport disposen d’una oferta de viatges en què 
són els viatgers els que s’hi han d’adaptar. Per anar d’un punt a un altre és el 
viatger qui s’espera que arribi l’autobús, el taxi, el metro o el tren.

En els darrers anys s’ha avançat molt en millorar la intermodalitat en els diver-
sos mitjans de transport i la informació a l’usuari, per tal que aquest pugui 
conèixer i anticipar els temps i els modes de viatges que li siguin més conve-
nients. Així mateix, en la mesura que la demanda d’un servei creix —o decreix- 
es produeixen reajustos per adequar-ne l’oferta.

No obstant això, el sistema de mobilitat en el seu conjunt segueix essent està-
tic, rígid i asincrònic. Salvant totes les distàncies i precaucions possibles, el sis-
tema de transports convencional s’assemblaria a un semàfor amb polsador. 
Quan hom camina per una vorera amb un d’aquests semàfors i vol creuar, toca 
el polsador per activar el canvi de cicle semafòric. Justament en aquell mo-
ment no hi ha cotxes i hi ha qui creua la via ràpidament i en vermell. Al cap 
d’uns llargs segons, com que algú havia activat el polsador, el cicle canvia a 
verd per a vianants i vermell per a cotxes. És justament llavors quan arriba el 
primer vehicle, que s’ha d’esperar, tot i que ja no hi ha cap vianant pendent de 
creuar.
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I si en l’anterior exemple fóssim capaços de modular el cicle semafòric i adap-
tar-lo a una demanda just in time, és a dir, amb un sensor de detecció de vehi-
cles i vianants? O encara millor, i si poguéssim anticipar-nos als moviments del 
vianant i del conductor del vehicle i saber, abans que surtin de casa seva, quan 
i en quin moment passaran per la intersecció i reajustar-ne tots els cicles sema-
fòrics en tot el recorregut per optimitzar els seus temps de viatge?

Les noves tecnologies com ara el big data, la Internet of Things, la intel·ligència 
artificial, la sensorització i els avenços en els sistemes intel·ligents de transport 
obren nous camps que ens permetran fer el pas cap a aquesta mobilitat del 
coneixement, totalment integrada, intel·ligent i amb un enfocament holístic 
basat en l’experiència de l’usuari.

Figura 11. Evolució del nombre de dispositius connectats. The Internet of 
things

 Font: Infografia de I-Scoop.

En un futur hauria de ser possible anticipar la demanda de mobilitat dels usua-
ris, individualitzar l’oferta de serveis o preveure esdeveniments extremals. En 
definitiva, reaccionar i adequar de forma dinàmica l’oferta de serveis en cada 
moment.

Pot semblar ciència ficció, però alguns sectors ja fa temps que han iniciat un 
camí en aquesta direcció. Les noves plataformes tecnològiques adapten el ca-
tàleg de sèries o pel·lícules al gust de cada consumidor i el mateix passa amb la 
publicitat digital, que personalitza els anuncis a partir de la informació emma-
gatzemada a les galetes del navegador d’internet.
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18. La conquesta del mar i de l’espai aeri

El transport marítim és un dels més antics; ara fa alguns mil·lennis que a Egipte 
empraven barques per desplaçar-se i navegar pel riu Nil. Però no és fins a finals 
del segle passat quan el domini dels mars en el transport de mercaderies asso-
leix cotes fins fa poc inimaginables. Avui, el transport marítim representa el 
90% de les mercaderies transportades.

“Quan parlem de la tecnologia que ha canviat el món pensem en quelcom 
de glamur com Internet, però hi ha grans possibilitats que hagi estat el conte-
nidor”. Paul Krugman

En el cas del transport marítim, potser a diferència d’altres mitjans, el veritable 
canvi i transformació no ha estat tant tecnològic, sinó més aviat regulatori i 
d’estandardització. D’una banda, amb l’arribada del contenidor i, d’altra, amb 
l’entrada a l’Organització Mundial del Comerç de països emergents com ara la 
Xina.

Tot indica que, en el futur, el comerç marítim seguirà creixent en les rutes del 
pacífic i entre Àsia i Europa. En aquest sentit serà clau, d’una banda, la gestió 
dels colls d’ampolla: els ports com a nodes d’atracció i generació o els canals 
de Panamà i Suez. I d’altra banda, l’estabilitat dels principals punts de pas de la 
navegació marítima comercial: els estrets de Malacca (Singapur), Ormuz (golf 
d’Oman) i Mandeb (Iemen).

Figura 12. Mapa de densitats de rutes marítimes

Font: marinetraffic.

El gegantisme dels bucs ha permès reduir els costos de transport amb econo-
mies d’escala, però al seu torn això genera pressió a les instal·lacions portuàri-
es i als canals per la necessitat de major calat, espai de maniobres i amplada de 
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pas. En aquest sentit resulta poc sostenible seguir incrementant la dimensió 
dels vaixells de forma indefinida.

D’altra banda, i donada la importància del transport marítim de mercaderies, 
és imprescindible avançar en la transformació energètica del sector, que haurà 
de reduir les emissions no només en trànsit sinó també en origen i destí, és a 
dir, als ports.

En relació amb el sector aeri podem esperar majors canvis d’escala en els pro-
pers anys. En les darreres dècades, després dels diferents paquets de liberalit-
zació del sector, s’ha produït un creixement exponencial, primer, amb els vols 
de radi curt i mitjà a les companyies de baix cost, i més recentment, amb els 
vols de radi llarg.

En el futur és previsible que el sector aeri mantingui aquesta tendència de forts 
creixements sostinguts, especialment en la mesura que la nova classe mitjana 
dels països emergents vagin creixent i s’abarateixin els vols de radi llarg.

Figura 13. Evolució del trànsit aeri (1950-2012)  
en ingressos de passatgers - km

Font: ICAO. World Aviation and the World Economy.
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Aquests futurs creixements poden generar una pressió significativa tant en 
l’espai aeri com en el sistema aeroportuari, amb la necessitat de noves infraes-
tructures i una gestió més eficient. Però, sens dubte, el gran repte serà l’ener-
gètic. Avui, l’avió és el mitjà de transport que majors emissions de CO2 suposa 
per viatger. Un viatge d’anada i tornada de Barcelona a Los Angeles genera les 
mateixes emissions que anar i tornar a la feina amb cotxe de Barcelona a Saba-
dell durant tot un any.

El sector aeronàutic està molt més lluny de l’electrificació respecte d’altres 
mitjans de transport. La tecnologia actual de les bateries requereix de grans 
dimensions i pes, alhora que proporciona una autonomia força limitada. Tots 
aquests factors esdevenen crítics en el cas d’un avió, que requereix d’una gran 
quantitat d’energia en un espai i pes reduïts.

De forma similar al que ja succeeix amb el cotxe elèctric —que està disponible 
tant en models d’alta gamma com en vehicles urbans per a distàncies curtes- 
els primers vehicles aeris candidats a ser electrificats seran els jets privats, els 
avions de dimensions reduïdes per a curtes distàncies o els VTOL (Vertical 
Take-Off and Landing).

I la mobilitat urbana aèria? Hi ha diverses startups que treballen amb models de 
negoci per al desenvolupament de VTOL urbans, en alguns casos elèctrics o 
fins i tot autònoms, capaços de transportar dues, tres o fins a quatre persones 
per a curtes distàncies. De forma similar, alguns proveïdors dibuixen una nova 
mobilitat urbana aèria amb drons per al transport de mercaderies.

Abans que això sigui una realitat mainstream serà imprescindible un canvi radi-
cal en els costos i l’autonomia de les bateries, així com en l’eficiència dels mo-
tors de propulsió. En cas contrari difícilment aquestes propostes podran anar 
més enllà del reclam publicitari o serveis de transport de tipus premium o VIP.

En qualsevol cas, una conquesta generalitzada de l’espai aeri urbà suposarà 
noves problemàtiques en termes de privadesa, seguretat, congestió, equitat 
social, impacte ambiental, acústic i visual. Tot plegat serà cabdal definir unes 
infraestructures nodals (els punts d’enlairament i aterratge) i una gestió del 
trànsit aèria altament eficients, doncs en cas contrari serà molt difícil resoldre 
“l’última milla aèria”.
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19. El futur encara no està escrit

Les noves pautes i preferències, la forma de moure’s, els avenços tecnològics, 
la digitalització del transport i l’electrificació dels vehicles ens obren les portes 
a una nova dimensió de la mobilitat.

Disposem de les eines, de la tecnologia, de l’enginy i de la capacitat d’innova-
ció. Dependrà de nosaltres i de les noves generacions decidir quin futur volem 
construir per a tots plegats.
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NOVES PERSPECTIVES PER AL 
FINANÇAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC. 

QUÈ PODEM FER A CATALUNYA?

Mateu Turró
Catedràtic de Transport de l’Escola TS  

d’Enginyers de Camins, Canals i Ports (UPC)

1. La problemàtica del transport col·lectiu en els països desenvolupats

La proliferació de l’automòbil que va començar fa una cinquantena d’anys va 
portar a una reducció de la utilització del transport públic a les ciutats i a l’elimi-
nació de serveis i, en molts casos, d’alguns mitjans com el tramvia o els trolei-
busos. Aquests mitjans es consideraven sorollosos o antiquats i representaven 
un impediment a una circulació que es volia tan ràpida com fos possible. Es va 
acceptar, en definitiva, que els cotxes dominessin els carrers i se n’apropiessin 
també per a l’aparcament. Aquest paradigma de “modernitat” genera unes 
externalitats que ara tenim ben identificades (contaminació de l’aire, produc-
ció de CO2, soroll, accidents i congestió1, a més d’una inacceptable ocupació de 
l’espai públic). Poc a poc, aquests efectes indesitjats han anat empenyent als 
responsables de les ciutats dels països més desenvolupats a posar impedi-
ments al trànsit i, en paral·lel, per no perjudicar la mobilitat, a recuperar i millo-
rar els serveis col·lectius de transport urbà.

En aquest context sembla evident la necessitat de planejament del sistema de 
transport urbà i d’una adequada regulació del seu funcionament per evitar que la 
situació tendeixi al col·lapse i a uns nivells de contaminació insuportables per a 
una societat moderna i desenvolupada. Aquesta intervenció pública ha de perse-
guir uns objectius d’eficiència global per a la societat que incorpori el pes de les 
externalitats. Els plans han de ser de qualitat i acceptats pels ciutadans, però és 
fonamental que es disposi dels mitjans financers per poder-los materialitzar. Cal 
doncs tenir clar d’on sortiran aquests mitjans per tal de programar amb realisme 
les mesures que comporten inversió i per assegurar la cobertura dels dèficits 
d’explotació que genera el transport públic. També cal preveure el paper que han 
de tenir les diferents administracions públiques en el finançament del sistema.

1. Almenys en aquells components que no absorbeixen els propis usuaris dels automòbils.
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Per abordar aquesta qüestió cal decidir, de bell antuvi, si es volen aplicar els 
principis, defensats per la Comissió Europea, de “qui utilitza paga” i “qui con-
tamina paga”. La realitat actual sobre la que cal treballar per aplicar les políti-
ques de mobilitat està molt lluny de la implementació d’aquests principis. Els 
viatges urbans es reparteixen entre els diversos modes de transport en funció 
dels hàbits dels ciutadans, en bona part explicats pels seus “costos generalit-
zats”. Aquests inclouen alguns factors que són fàcilment monetitzables, com 
les tarifes del transport col·lectiu o del pàrquing, i d’altres, que van des del 
temps de viatge (amb els seus components: temps d’accés, d’espera, en el ve-
hicle, etc.) fins a les condicions de fiabilitat, confort, seguretat o impacte sobre 
la salut (que explica la propensió d’alguns col·lectius a caminar i anar en bicicle-
ta). Aquests costos generalitzats són els que es considera que expliquen millor 
el comportament dels viatgers i els que s’incorporen en els models de deman-
da que ens permeten fer previsions sobre la mobilitat, models que, aprofitant 
la gran informació que proporciona el big data, són cada dia més fiables. El 
component de pagament directe (tarifa, peatge, tiquet d’aparcament) té molt 
pes en el cost generalitzat i, per tant, en com es produeix el repartiment dels 
viatgers entre els diferents modes de transport. Si l’actuació pública pretén 
aconseguir una ciutat més saludable, agradable i eficient, i això passa per re-
duir la contaminació i recuperar per als seus residents una bona part de l’espai 
públic dedicat als vehicles, cal aconseguir que els costos generalitzats per als 
diversos modes portin a un nou equilibri de la demanda de mobilitat.

La incorporació dels principis de política europea esmentats abans és fona-
mental per a què la distribució de costos generalitzats entre els diferents mo-
des de transport porti a una situació eficient. Per això, els vehicles més conta-
minants haurien de pagar més i tots ells pagar per la utilització que fan de les 
vies públiques i per la congestió que causen. Els mètodes que actualment són 
operatius (Singapur, Londres, Estocolm, etc.)2, que exigeixen fer un pagament 
per travessar un cordó al voltant del centre de la ciutat, han estat força efec-
tius, però no són gaire eficients i d’alguna manera empenyen a fer un ús més 
gran del vehicle dins l’àrea una vegada s’ha pagat per entrar-hi3. S’està estudi-
ant, des de la Universitat Politècnica de Catalunya, una aplicació per a Barcelo-
na de la “taxa de congestió”, que seria més eficient perquè es pagaria per km 

2. Per a una revisió dels sistemes de peatge urbà implementats veure Santos i Verhoef (2011).
3. No hi ha estudis coneguts sobre els possibles incentius a la utilització més gran dels vehicles 

privats depenent del tipus de taxa aplicada (vinyeta anual, permís d’aparcament per als veïns, 
taxa diària per entrar dins el cordó, etc.). És un dels molts temes de recerca pendents en el fi-
nançament de la mobilitat urbana. 
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de xarxa bàsica utilitzada i en funció del període i del tipus de vehicle. La tecno-
logia de pagament i control que exigeix aquesta aplicació ja està disponible i, 
de fet, se’n preveu l’aplicació a Taiwan en els propers mesos. Amb aquest sis-
tema de pagament, qui vulgui anar ràpid amb el seu vehicle privat haurà de 
pagar més. Aquesta mesura per augmentar els costos generalitzats del vehicle 
privat podria anar acompanyada de les més habituals, com les relacionades 
amb el pagament per a l’aparcament i, en particular, amb la restricció de places 
gratuïtes al lloc de treball. És evident que trobar la justa mesura de les diverses 
tarifes (i la possible anul·lació d’alguns impostos i taxes actuals) no és fàcil, 
però els seus efectes sobre el repartiment modal haurien de reduir el trànsit. 
Per altra banda, amb aquestes mesures s’aconseguiria una font d’ingressos ad-
dicional pròpia del sistema de mobilitat que ajudaria a equilibrar-ne els comp-
tes, tal com veurem més endavant.

Per tal que l’augment dels costos generalitzats de l’automòbil portin a una 
més gran utilització del transport col·lectiu, es pot actuar també reduint-los 
per als seus usuaris. De fet, el sistema actual ja està basat, en la majoria de ciu-
tats dels països més desenvolupats, en tarifes baixes i bon servei, per tal que 
es trobin bones opcions en temps de viatge per a cada origen-destinació i que 
el temps d’accés i d’espera, la comoditat i altres particularitats del viatge siguin 
adients4. Però això implica disposar d’unes xarxes relativament complexes per 
tal de servir de manera competitiva una demanda cada cop més variable i, en 
les ciutats més grans, gaudir de mitjans com els ferroviaris, capaços d’acollir la 
demanda en els grans corredors, que representen inversions molt importants i 
també fortes despeses d’operació i manteniment (O&M). Tarifes baixes i grans 
despeses porten inevitablement a problemes financers greus. El conjunt del 
transport col·lectiu genera arreu dèficits d’explotació5. Per altra banda, les in-
versions normalment no són recuperables, perquè les externalitats positives 
que generen (per exemple, sobre les activitats urbanes o sobre el medi ambi-
ent) no es tradueixen en fluxos financers per al projecte6.

Ens trobem, doncs, amb un sistema molt regulat, en general poc eficient, que 
genera fluxos financers importants en sentits diversos i que repercuteixen so-

4. Una discussió en detall sobre la proporció òptima de subsidi al transport públic urbà es pot 
trobar a Parry i Small (2009).

5. Els ingressos cobreixen, en general, només de l’ordre del 40-60% dels costos totals d’operació 
(EMTA Barometer 2015 11th Edition, CRTM Madrid).

6. A Barcelona, per exemple, no s’apliquen contribucions especials per a la millora urbana des 
de mitjans dels anys vuitanta.
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bre una gran varietat d’agents. El vehicle privat paga taxes elevades en la com-
pra, el permís de circulació, els impostos sobre el carburant (o sobre l’electrici-
tat), l’aparcament, etc. però no per l’ús real que fa dels carrers de la ciutat, que 
és el factor que realment caldria regular per a una mobilitat més eficient i sos-
tenible. Per altra banda, els ingressos públics que genera la motorització priva-
da no es transfereixen adequadament a les institucions locals responsables de 
les polítiques de mobilitat i que han de cobrir des del manteniment dels carrers 
al transport públic urbà. Les taxes del transport van a administracions diverses 
i, en general, no s’inclouen en l’equació financera de la mobilitat urbana, men-
tre que els dèficits del transport públic s’han de cobrir amb aportacions dels 
pressupostos de les administracions que en són responsables i que no ho lli-
guen amb els ingressos que els arriben de les càrregues fiscals sobre el trans-
port privat. La pregunta és si el conjunt de fluxos financers de la mobilitat ur-
bana pot ser més equilibrat i, si és així, com caldria adaptar el model actual per 
atènyer els objectius d’eficiència i sostenibilitat financera. Però això dependrà 
també de l’evolució del sistema i el paper que hi jugarà el transport col·lectiu.

2. Els reptes de futur del nou model de mobilitat

Sembla que tothom està d’acord en dues evolucions de les àrees urbanes. Con-
tinuaran creixent degut al fenomen imparable de la urbanització i les ciutats 
esdevindran smart. En aquesta època que vivim, d’horitzons curts i poca refle-
xió de fons, no es qüestionen gaire aquestes suposicions que, de fet, estan en 
contradicció potencial amb altres tendències socials. En tot cas, sembla que 
s’està d’acord sobre la importància que tindrà l’evolució de la mobilitat en el 
desenvolupament de les smart cities. Podem així fer un petit repàs d’alguns 
dels punts crítics de les previsions:

1. La urbanització, en els països desenvolupats està arribant a uns nivells 
tan alts (80% en països de l’OCDE segons el Banc Mundial) que només es 
pot preveure un creixement asimptòtic. El tema és si es produirà una 
més gran concentració en les grans capitals o es desenvoluparà més la 
xarxa de ciutats intermèdies. N’hi ha que pensen que només les super-
metròpolis podran competir en el món global, però això no sembla tenir 
en compte que la majoria d’avantatges de la concentració es poden 
aconseguir en àrees urbanes de grandària mitjana degut a les telecomu-
nicacions i a que, finalment, la clau de l’evolució urbana rau en la mobili-
tat, ja que la congestió fa que les grans metròpolis acabin essent com 
una sèrie de ciutats separades malgrat la proximitat. El cost generalitzat 
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de la mobilitat serà, finalment, el que donarà viabilitat al sistema que si-
gui més capaç d’aprofitar les economies de concentració sense les de-
seconomies d’aglomeració, produïdes per la congestió i els efectes so-
bre el medi, que s’observen a les grans capitals. Podem dir que la 
mobilitat és essencial per dirimir si les ciutats exitoses del futur seran les 
grans metròpolis de mida “global” o si les ciutats intel·ligents no neces-
sitaran ser grans per ser competitives.

2. Les grans ciutats es van desenvolupar durant el segle XX gràcies al crei-
xement espectacular de l’accessibilitat que, almenys inicialment, va pro-
porcionar l’accés al vehicle privat, que es considerava el prototip de bé 
de consum. Els Estats Units, en particular, com a país dominador de l’es-
cena internacional, difonien el paradigma de la ciutat estesa i de baixa 
densitat amb un centre de negocis al que s’accedia essencialment en au-
tomòbil. L’èxit d’aquest model, molt individualista, porta a la degradació 
del sistema de transport col·lectiu i finalment a la congestió sistemàtica i 
a un seguit de problemes, des de la pèrdua de qualitat ambiental a l’es-
quarterament social, que el fan intolerable, sobretot en els països amb 
una tradició de més preocupació social, com els europeus. En els darrers 
anys, amb la recuperació dels serveis de transport públic i amb els canvis 
observats en la percepció del benestar, s’ha anat perdent el famós love 
affair amb l’automòbil i s’està prestant una atenció més gran als factors 
de salut, convivència i finalment econòmics. Això s’està traduint, en par-
ticular en el jovent, en la utilització de mitjans de transport que s’adiuen 
més amb les seves prioritats vitals, com la bicicleta, la marxa a peu o el 
transport col·lectiu. Ja no cal tenir el cotxe en propietat; quan cal utilit-
zar-lo, n’hi ha de lloguer o compartits. Per altra banda, degut a la utilitza-
ció profitosa del temps de viatge amb la popularització dels ordinadors/
telèfons portàtils, el pes del valor del temps de viatge dins els costos 
generalitzats del transport públic està minvant i el fa més competitiu7. 
En conclusió, els models de demanda de mobilitat tradicionals s’han 
d’adaptar a canvis profunds en la propietat de l’automòbil i a la incorpo-
ració de noves opcions modals, cada cop més abundants i adaptades als 
nous estils de vida que ha promogut la digitalització.

3. Per molt que canviïn els estils de vida, amb reduccions del temps de tre-
ball i una més gran flexibilitat en els horaris de feina, la possibilitat del te-

7. De fet, aquest és un dels grans arguments a favor del cotxe autònom que caldrà considerar 
en les previsions de demanda a llarg termini.
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letreball i, tot plegat, possiblement una limitació de les necessitats de ra-
pidesa en els desplaçaments urbans, l’atractiu del viatge individual 
(portant o no el vehicle) no deixarà de ser molt gran. L’única manera de 
reduir-lo és penalitzant-lo i/o fent els altres modes més atractius. La pena-
lització es pot produir en diferents moments i circumstàncies: adquisició, 
exigències al propietari (impost circulació, obligació de plaça d’aparca-
ment, revisions, qualitat ambiental, etc.), impostos sobre el consum ener-
gètic, pagament per l’ús (peatge urbà) i per l’aparcament, condicionants 
al trànsit (zones restringides, amb limitacions de velocitat, control sema-
fòric dissuasiu, etc.). L’atractivitat dels altres modes vindrà per la millora 
de l’oferta amb disponibilitat i facilitat d’utilització (ciclistes i vianants), 
qualitat del servei (velocitat comercial, freqüència, fiabilitat, facilitat d’ac-
cés, confort en els vehicles, informació, etc.) i cost, incorporant factors 
d’integració de xarxes. En conclusió, hi ha tot un seguit de factors que 
poden permetre una distribució més equilibrada dels viatges urbans.

4. L’aplicació dels factors que incideixen sobre el repartiment modal té una 
component financera important, tant des del punt de vista de la inversió 
que poden necessitar com dels costos d’O&M. I no cal oblidar que tots 
ells tenen uns impactes sobre els comptes dels agents públics i privats 
que intervenen en la mobilitat urbana. Per evitar que l’oposició als can-
vis, que és inevitable per part dels que se senten còmodes amb l’statu 
quo, pugui fer descarrilar-los, cal analitzar amb cura les conseqüències 
financeres de qualsevol proposta que alteri substancialment la situació 
existent.

5. Les noves tecnologies tenen un impacte creixent sobre el model de mo-
bilitat. El desplegament de serveis com el car-sharing i, fins i tot, serveis 
de ride-sharing com Uber o Lyft, no hauria estat possible fa ben pocs 
anys. El potencial de les TIC per facilitar noves maneres d’abordar la mo-
bilitat són evidents. La capacitat de reacció de les empreses digitals és 
tan gran que el model tradicional de planejament i regulació es troba 
contínuament superat per noves propostes imprevistes. El potencial dis-
ruptiu del vehicle autònom no s’ha encara ni començat a percebre. El 
que es pot assegurar és que afectarà aspectes que van molt més enllà 
de la simple mobilitat, com l’ocupació, la seguretat o l’energia i, evident-
ment, marcarà com haurà de ser el sistema de transport públic en el fu-
tur i en el període de transició cap a un parc de vehicles totalment autò-
nom. En tot cas, la transició cap al model que considera la mobilitat com 
un servei que es donarà per part de proveïdors públics i/o privats, possi-
blement amb propostes multimodals que integraran automòbils i trans-
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port públic (la Mobility as a Service que promouen precisament els cons-
tructors d’automòbils), està ja en marxa, amb aplicacions que faciliten la 
selecció de les combinacions més adients per al viatger.

6. Un dels grans arguments per afavorir el transport públic és que les exi-
gències de qualitat ambiental per garantir una vida saludable, en parti-
cular en les zones urbanes, no es poden complir si no hi ha una reducció 
dràstica de les emissions dels vehicles (en pol·lucionants químics, com 
els NOx, o físics com les micropartícules, però també el soroll o les vibra-
cions). També cal reduir la producció de gasos d’efecte hivernacle si es 
vol complir amb les exigències del Tractat de París. Tot plegat està em-
penyent la inevitable electrificació del parc de vehicles. L’impacte finan-
cer d’aquesta transformació no és encara gaire apreciable, però és evi-
dent que el sistema impositiu sobre l’ús dels vehicles no és sostenible si 
es pretén que el vehicle privat continuï aportant als pressupostos pú-
blics les (elevades) quantitats actuals. Qualsevol model de finançament 
de la mobilitat ha de tenir en compte la minva de la recaptació d’impos-
tos especials al combustible per la progressiva transformació del parc 
automobilístic i la probable més gran utilització dels vehicles elèctrics 
dins aquest parc, perquè el seu cost unitari d’operació serà inferior.

7. Un aspecte d’impacte potencial important és l’evolució de la distribució 
urbana de mercaderies que, amb el creixement exponencial de l’e-com-
merce, està generant una pressió molt gran sobre el trànsit amb la proli-
feració del transport de darrera baula de la cadena logística (last-mile deli-
very). Aquest transport haurà de respondre de manera adient als criteris 
de pagament per ús, per contaminació i per ocupació de l’espai. De fet, 
aquests criteris seran els qui determinaran com s’anirà estructurant la lo-
gística en el futur i no cal descartar la possibilitat d’utilitzar precisament 
la capacitat sobrant en el transport públic en les hores vall per a una fun-
ció de distribució urbana de mercaderies, que seria possiblement compe-
titiva i podria alleujar el dèficit d’explotació del transport col·lectiu.

3. Planejament i finançament

Les consideracions que s’han fet porten, en primer lloc, a reconèixer la com-
plexitat de la problemàtica del sistema i a les dificultats de veure cap on evolu-
cionarà. Per això mateix es pot concloure que és impossible aconseguir soluci-
ons eficients sense adoptar una visió global del paper que han de tenir el 
transport col·lectiu i els altres mitjans públics de transport en la ciutat del fu-
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tur. Cal analitzar les interrelacions actuals del transport amb l’ordenació del 
territori i amb la política ambiental i energètica, així com els aspectes socials i 
econòmics que acompanyen aquests lligams, per plantejar amb una certa con-
fiança com pot evolucionar el sistema. És a partir d’aquesta visió de futur que 
es podran definir les estratègies que ha d’emmarcar el planejament de la mobi-
litat en l’àmbit urbà. Un planejament que només serà efectiu si té prou flexibili-
tat per anar-se adaptant fàcilment als canvis que, com s’ha comentat, són molt 
imprevisibles però que, sense una direcció per part del sector públic, poden 
portar a situacions de col·lapse o molt deteriorades.

Aquesta direcció és particularment necessària per a les transformacions que 
cal aplicar al sistema de mobilitat i que sembla que hauran de passar per una 
col·laboració creixent amb el sector privat. La raó d’aquesta tendència l’ha ge-
nerat la pròpia administració amb una burocratització que l’impossibilita, en la 
pràctica, ser eficient. Aquest fenomen, prou general a la UE, és particularment 
dramàtic a Catalunya per la superposició d’entitats de control. Per això la pro-
visió de serveis innovadors de mobilitat difícilment podrà provenir d’entitats o 
empreses públiques condicionades per reglamentacions paralitzants i s’hauran 
de trobar mecanismes de col·laboració publicoprivats per implementar-los. 
L’experiència d’aplicacions innovadores, des del Bicing fins als serveis de dar-
rera baula de la cadena logística (last-mile delivery), porta a pensar que seran 
socis privats els qui, per exemple, s’encarregaran de la provisió de serveis d’ac-
cés a les xarxes bàsiques de transport col·lectiu amb cotxes compartits, que 
podrien fer més atractiu i eficient el sistema que els serveis regulars d’autobús. 
Hi ha certament un potencial de millora estructural de l’oferta de mobilitat per 
fer-la globalment més atractiva als usuaris del transport públic i menys onero-
sa gràcies a les noves tecnologies i a variants híbrides de transport públic que, 
per tal que siguin realment eficients, hauran de comptar segurament amb la 
creativitat i l’empenta de la iniciativa privada.

En tot cas, el planejament d’aquesta nova formulació del transport públic ha 
d’incorporar les pautes del seu model de finançament, ja que condicionarà in-
versions i operació i, per tant, oferta i demanda. És ací on caldrà definir política-
ment si el sector ha de ser globalment neutre o ha de tenir un impacte positiu 
o negatiu en els comptes públics. Amb els mitjans financers que es puguin pre-
veure a partir d’aquesta definició es podrà anar cap a la programació de les in-
versions de manera que se’n pugui assegurar la sostenibilitat financera. És sor-
prenent que en el procés de planejament i de programació s’oblidi tan sovint 
de concretar com s’aconseguiran els mitjans necessaris per dur-los a terme, 
que dependran, en gran mesura, del sistema tarifari i de taxes que s’apliqui i 
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del model de gestió dels fluxos financers generats per la mobilitat. Sobretot, 
com s’ha comentat, perquè incideix sobre la demanda i, per tant, sobre les ne-
cessitats d’inversió i d’O&M.

4. Sostenibilitat financera del transport públic (col·lectiu i altres)

El dilema de si el sistema de mobilitat ha de ser financerament neutre té força 
complexitat. Dos aspectes són particularment rellevants per concretar aques-
ta neutralitat: què s’ha d’incloure en el sistema i com s’incorporen les taxes pi-
gouvianes8 per les externalitats. La primera qüestió implica una decisió política 
sobre si cal o no limitar la problemàtica financera a la mobilitat urbana. En tot 
cas, això implica definir què s’inclou en aquesta mobilitat i tenir una visió més 
clara dels efectes territorials de les decisions polítiques i, en concret, de com 
cal plantejar la redistribució d’ingressos i càrregues públiques entre les zones 
urbanes (metropolitanes) i les “rurals” (amb la seva urbanització menys exi-
gent en serveis públics de mobilitat). Cal fer amb una certa precisió els càlculs 
financers de tot el sistema de mobilitat a partir de:

a) el que paguen a les diverses administracions, directament o indirecta9, 
els usuaris dels vehicles privats, dels serveis individuals de transport 
(com el taxi o el Bicing) i dels transports col·lectius; i, per altra banda,

b) les despeses netes de les administracions en el sistema de mobilitat.

La taula 1 dona una imatge sintètica d’aquests fluxos financers, que mai se so-
len estudiar amb aquest confinament i quin coneixement és, nogensmenys, 
essencial per poder fer una política de mobilitat encarada al futur.

La segona qüestió se centra en com aplicar les taxes pigouvianes sobre les ex-
ternalitats generades i assegurar que ens portin a una situació eficient. El tema 
és molt difícil d’emmarcar. És, per exemple, necessari establir si les taxes sobre 
pol·lució atmosfèrica s’han d’assignar a la pròpia mobilitat o, amb una certa lò-
gica, si han d’anar al “paquet” pressupostari que finança la sanitat, o sigui, el 

8. Taxes que s’apliquen a una activitat mercantil que genera externalitats negatives i que pretén 
corregir la ineficiència del mercat establint-les al nivell del cost social d’aquestes externali-
tats.

9. Els pagaments directes són en tarifes, peatges, etc. i els indirectes són els impostos aplicats 
als diferents elements que permeten la mobilitat i, en particular, els específics sobre el com-
bustible i els vehicles.
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component de la despesa pública que cobreix directament els efectes de la 
contaminació. Si les taxes es basen en els efectes sobre la salut, segurament 
caldria treure-les del sistema de mobilitat; per contra, si estan vinculades a la 
congestió, la mateixa lògica ens portaria a assignar-les al sistema, almenys en 
part. Tècnicament es poden fer alguns càlculs, però és evident que en aquesta 
possible distribució hi ha moltes implicacions polítiques.

Taula 1. Ingressos i despeses de les administracions i agents del sistema urbà 
de mobilitat
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En qualsevol cas, no és fàcil canviar una formulació de la fiscalitat que s’ha anat 
imposant amb el temps i sovint amb l’única premissa de la facilitat de recapta-
ció i sense cercar que la intervenció pública porti a un compliment eficient de 
les polítiques defensades per la ciutadania a través del sistema democràtic. La 
unitat de caixa, que fa que tots els impostos vagin al mateix sac des d’on es 
paguen les despeses del pressupost, té inconvenients evidents. Per molt que 
els seus defensors en reivindiquin la flexibilitat i la capacitat de control de la 
despesa, s’ha demostrat que la centralització de la recaptació en una caixa úni-
ca afavoreix la utilització política dels diners públics i genera reticències del 
contribuent. També ha facilitat, almenys en el cas espanyol, una gran ineficièn-
cia en la gestió de les inversions públiques i no ha evitat una situació continua-
da de dèficit públic i un deute de l’estat que actualment és insostenible.

L’alternativa a la caixa única és la creació, al seu costat, de mecanismes imposi-
tius i de gestió “dedicats”. La mobilitat, i en particular el sector de les carrete-
res, ha estat particularment oberta als experiments d’afectació d’impostos. No 
es pot dir que sempre hagin tingut èxit i entre els experts hi ha punts de vista 
molt contraposats sobre aquesta qüestió. Els fracassos han vingut sovint de la 
politització de les estructures, que és difícil d’evitar en agències que mobilitzen 
grans quantitats de diners. Alguns experiments, com la proposta original de 
1982 d’una agència de carreteres a Àustria10, han fracassat precisament per 
aquesta raó. L’excés de recaptació va portar a exagerar la inversió i a una situa-
ció que es va considerar descontrolada. Els problemes detectats semblen fàcils 
d’evitar amb una gestió professional i amb un mínim de regulació que, aquesta 
sí que és evident que li correspon al Ministeri d’Hisenda, més que no pas con-
vertir-se en el decisor de les polítiques i actuacions sectorials.

Seria, doncs, interessant explorar la possibilitat de definir una visió integrada 
del finançament de la mobilitat urbana i d’endegar la creació d’una Agència 
específica que, sota la supervisió de l’òrgan governamental pertinent (Hisen-
da) rebi la recaptació del sistema (i subvencions acordades a llarg termini, si es 
considera que hi cal posar recursos externs) i la utilitzi amb eficiència per co-
brir les despeses d’inversió i d’O&M, tant en els modes públics com per als ve-
hicles privats, sota els condicionants de pagament per ús i per pol·lució acor-
dats.

10. L’Agència original, amb ingressos dels impostos sobre els carburants, ha evolucionat cap a 
una empresa pública d’autopistes que gestiona les vinyetes que paguen els usuaris de les se-
ves vies. www.asfinag.at
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5. Innovacions del model de finançament de la mobilitat urbana

En un estudi que ha realitzat recentment el CENIT per a la Comissió Europea11 
s’han analitzat els diversos models de finançament del transport públic urbà 
arreu del món desenvolupat i s’ha fet una enquesta per copsar les impressions 
d’alguns responsables del sector. La conclusió és que, malgrat la percepció ge-
neralitzada que hi ha un problema molt important i que és fàcil que s’agreugi 
en el futur, no hi ha grans idees innovadores en discussió. Cal, per això, veure 
què és el que funciona en la pràctica actual i proposar noves sortides tant al fi-
nançament de les inversions com dels dèficits d’explotació.

Dins les innovacions, en podem proposar de dues menes, les de caràcter glo-
bal, que afecten àmbits de nivell superior al propi sistema de mobilitat, i les 
que es poden emmarcar en el sistema. Entre les primeres s’ha proposat l’elimi-
nació o adaptació d’una de les traves administratives més fortes a les inversi-
ons en transport col·lectiu, que és la incorporació automàtica12 d’aquestes in-
versions al dèficit i el deute públics que, en estar tan condicionats als criteris 
restrictius imposats des de Brussel·les i aplicats per administracions superiors a 
l’àmbit urbà, redueixen les possibilitats d’inversió a ciutats “riques” de països 
amb situació macroeconòmica poc qüestionable. Hi podem incloure també la 
proposta feta abans de creació d’una Agència de Mobilitat per a un tractament 
més eficient dels fluxos financers al voltant de la mobilitat, que dependrà de 
l’acceptació de les administracions estatals i regionals que recapten els impos-
tos.

Entre el segon tipus de propostes innovadores n’hi ha unes que es refereixen a 
les inversions i d’altres als ingressos o a la despesa en conservació i operació 
del sistema que, com s’ha comentat, no es cobreix amb la recaptació per tari-
fa. En el primer cas hi podem incloure elements d’estalvi, com l’estandarditza-
ció del material mòbil, la seva compra conjunta per part de molts operadors, o 
la utilització de plataformes d’inversió que, amb una gestió professional, la mu-
tualització del risc i la possibilitat d’aprofitar el recolzament de la UE, poden 

11. “Pilot project study on innovative ways of sustainably financing public transport”, DGMOVE, 
2018.

12. Ja s’ha vist que no hi ha inversions en transport públic que permetin retornar la inversió amb 
els ingressos dels usuaris, de manera que, per molta enginyeria financera que es vulgui apli-
car, les normes que apliquen els supervisors europeus (o sigui, Eurostat), fan que computin 
totalment com a dèficit i deute.
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reduir el cost financer de les inversions13. En aquest paquet s’hi pot posar tam-
bé la participació del sector privat mitjançant mecanismes d’associació publi-
coprivada, sobre els que es fan comentaris més endavant.

En allò que fa a les despeses d’O&M, no és el lloc ací per entrar en comparati-
ves de cost entre operadors, en la provisió de serveis més adaptats a la deman-
da o en ofertes multimodals que permeten reduir els costos unitaris per viat-
ger. És evident que tots els sistemes admeten millores i que la digitalització i, 
en particular, l’automatització jugaran un paper important en l’adaptació a la 
demanda real i en la millora de la productivitat en un sector particularment 
afectat per algunes disfuncions del sistema laboral.

On hi ha possibilitats per explorar és en els ingressos, en particular en un més 
gran aprofitament de la centralitat del transport col·lectiu en la vida urbana, 
que permetria l’obtenció de noves fonts de finançament. L’aprofitament del 
temps de viatge gràcies a les noves tecnologies i la integració modal estan can-
viant l’experiència del viatge urbà envers un desplaçament “sense costures” 
(seamless transport), gairebé com un passeig en un entorn d’oportunitats14. No 
totes les ciutats són com Hong Kong o Singapur, referències en aquest sentit, 
però un millor aprofitament dels espais reservats al transport col·lectiu per a 
activitats comercials que poden contribuir financerament a reduir-ne el dèficit 
podria augmentar les partides actuals d’ingressos per publicitat, etc. que, per 
altra banda, haurien de tendir a créixer en el futur. En aquest mateix sentit és 
evident el valor que té la informació que recull el sistema de transport públic 
sobre els hàbits de mobilitat i que, més enllà del valor per al planejament o la 
gestió del sistema, té un elevat valor comercial que cal incorporar entre les 
fonts de finançament amb més potencial.

A part d’aquests ingressos que són relativament modestos, de manera que no 
es pot pensar que arribin a cobrir el dèficit d’explotació, cal pensar en l’aplica-
ció de taxes i impostos sobre la mobilitat ja existents, o de noves càrregues, al 
finançament. És en aquestes darreres on podem aplicar algunes idees innova-
dores:

13. Aquestes plataformes podrien ser especialment útils per a sistemes relativament petits que, 
en associar-se, poden aprofitar economies d’escala i de compartició de riscos i accedir a me-
canismes europeus, com la European Facility for Strategic Investment (EFSI), que pot aportar 
un finançament molt adaptat. 

14. El cas de referència són els aeroports, que han esdevingut gairebé més centres comercials 
que terminals de transport.
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a) El peatge urbà s’ha aplicat en moltes ciutats per tal de reduir el trànsit 
en el centre i, normalment, per aplicar la recaptació a la millora del 
transport col·lectiu (o, en realitat, a la reducció del seu dèficit). El siste-
ma tradicional de cordó, que aplica un peatge als vehicles que el traves-
sen, té algunes pegues, com la de posar una forta pressió al trànsit i 
l’aparcament en les zones que envolten el cordó, a incentivar la utilitza-
ció del vehicle un cop s’ha pagat, i una despesa considerable en la inver-
sió inicial i en la gestió i tasques de vigilància i sanció. La principal dificul-
tat del peatge urbà és, sens dubte, la resistència de la majoria 
d’automobilistes a acceptar-lo. Per això una proposta més adaptada a 
l’estructura urbana i que faci pagar per l’ús real, que es tradueixi en una 
velocitat més alta en la xarxa bàsica urbana i que dediqui la recaptació a 
millores del transport públic que redueixin la necessitat d’emprar el ve-
hicle privat, pot ser una solució més acceptable.

b) Les grans inversions en transport públic (o sigui en ferrocarril, metro, 
tramvia) tenen alguns beneficiaris indirectes en els propietaris d’edificis 
i terrenys que, en veure augmentada la seva accessibilitat, es troben 
amb un increment del valor de mercat de les seves propietats que els ve 
donat per una actuació pública. La contribució al finançament del pro-
jecte amb una part d’aquest valor afegit sembla raonable15, encara que 
cal comptar amb una oposició per part dels afectats, que poden no te-
nir els mitjans de pagar la contribució especial si no hi ha una operació 
de venda. L’opció d’expropiació i posada posterior en venda seria, en 
tot cas, una possible alternativa a les dificultats d’arribar a solucions 
pactades. L’altra fórmula és l’augment indefinit de l’impost sobre la 
propietat (IBI) degut a l’increment del valor (cadastral) sobre el que 
s’aplica l’impost. La dificultat tècnica de convertir el flux financer que 
representa aquest augment en una font de finançament de la inversió 
és, però, evident.

c) La introducció de noves càrregues a les empreses que es beneficien del 
transport públic perquè dona l’accés necessari al lloc de treball dels 
seus empleats. A França, el Versement Transport, un abonament creat 
el 1975, representa que l’empresa paga el 50% (o més, si vol, amb condi-
cions fiscals favorables) del seu cost. Totes les empreses d’una certa 

15. Aquestes propostes de “captura de valor” sembla que es van popularitzant. El govern austra-
lià s’està replantejant les fons de finançament del sistema de transport i defensa l’aplicació 
de mesures com aquestes (Australian Government, 2016).
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mida paguen així una quantitat fixa mensual per treballador i aquest té 
dret a unes millors condicions per a viatjar en transport col·lectiu que 
n’incentiven l’ús. Aquesta fórmula no ha tingut gaire difusió fora de 
França, però les noves tecnologies poden permetre una contribució di-
recta de les empreses en el finançament de la mobilitat dels seus em-
pleats, particularment si es té en compte que la concentració de la de-
manda, que és la que determina la capacitat del sistema, i per tant de 
bona part dels seus costos, és deguda als horaris marcats per les em-
preses. Una millor gestió dels horaris, que podria relacionar-se amb el 
pagament d’una contribució empresarial, podria millorar l’eficiència 
global del sistema de mobilitat. Una altra opció que cal considerar és el 
pagament per l’oferta d’aparcament d’empresa, que és un dels grans 
incentivadors de la utilització del vehicle privat per als desplaçaments 
pendulars de la residència al lloc de treball. La situació actual, que pre-
senta fins i tot avantatges fiscals per a aquest ús inadequat del vehicle 
privat, s’ha de replantejar per tal que els fluxos financers que es puguin 
generar vagin a reduir el dèficit del transport públic.

6. Aplicació al finançament del transport públic de Catalunya

A Catalunya ens trobem amb una situació que exigeix un tractament diferenci-
at per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la resta del país. Les grans 
inversions de transport urbà i els volums importants de dèficit d’explotació del 
transport col·lectiu afecten principalment l’AMB, que és on es poden plantejar 
més opcions de finançament innovadores. Afortunadament les bases per fer-
ho s’han anat construint aquests darrers anys, amb el Conveni de cobertura 
del dèficit signat entre les administracions afectades i que dona una certa esta-
bilitat pressupostària fins al 2030, i l’aprovació de la Llei de Finançament del 
Transport Públic de Catalunya del 201616 que permet desenvolupar noves fór-
mules per resoldre els problemes de finançament del sector.

Convé analitzar la situació per a l’AMB distingint entre la inversió que, com s’ha 
vist, és pràcticament irrecuperable, i la cobertura del dèficit d’explotació. Pel 
que fa a la inversió, un dels problemes principals prové de la complexitat de les 

16. La Llei 21/2015 es va aprovar per unanimitat del Parlament i es va recolzar, com a experiència 
novedosa, en el treball d’un grup d’experts (vegeu Turró et al., 2015), a part dels treballs de 
comissió més típicament parlamentaris.
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titularitats i, per tant, responsabilitats, de les grans obres. La gran majoria 
d’aquestes obres són en les xarxes ferroviàries bàsica i interregional, que de-
penen de l’Estat i no han estat transferides, i de la Generalitat en les línies inter-
nes de Catalunya, entre les que hi ha les de FGC, el metro i el tramvia. La situa-
ció de Rodalies, amb la infraestructura en mans d’ADIF i els serveis que 
depenen de la Generalitat posa lògicament dificultats importants en les decisi-
ons d’inversió. Hi ha millor coordinació en els serveis de metro i tramvia, per-
què la propietat és de la Generalitat i la provisió de serveis és responsabilitat 
de l’ATM, que és el braç del govern català i de les administracions locals de 
l’Àrea Metropolitana.

En el primer cas, però, el problema també rau en la utilització mixta de molts 
trams de la xarxa ferroviària d’ample ibèric, en la qual conflueixen serveis me-
tropolitans i regionals, amb els de llarga distància i, en molts trams, el pas de 
trens de mercaderies. Això no hauria de portar necessàriament a situacions 
conflictives si el repartiment de despeses i ingressos es fes amb una lògica tèc-
nica i no política, però la realitat és que la coordinació, particularment en els 
aspectes financers, és deficient. En el cas metropolità hi ha, en principi, menys 
dificultats perquè l’ATM està, en definitiva, vinculada a la pròpia Generalitat i 
els problemes financers estan fonamentalment relacionats amb la capacitat 
d’aconseguir els fons necessaris per fer la inversió i assegurar-ne la sostenibili-
tat financera.

En l’àmbit extern a l’AMB cal tenir present el cas particular del Camp de Tarra-
gona, que s’anirà configurant com una gran àrea metropolitana dual a mesura 
que la ròtula al voltant de l’aeroport de Reus i la nova estació ferroviària de la 
línia d’alta velocitat Barcelona-València es vagi consolidant com a zona urbana. 
De moment les grans inversions a la zona, si no es duu a terme el tramvia sobre 
la línia ferroviària que quedarà redundant amb la conclusió de la línia nova, són 
essencialment interurbanes i corresponen a l’Estat.

El transport públic de caire regional a l’exterior de l’AMB té uns eixos ferrovia-
ris que convergeixen a Barcelona17 i que, com s’ha dit, ofereixen serveis de 
llarg recorregut, que depenen de l’Estat, i de rodalies que, en principi, depenen 
de la Generalitat. El transport públic d’aportació a aquestes línies, i també el 
regional, el comarcal i l’urbà fora de l’AMB es fa essencialment en autobús. 

17. La línia Lleida-La Pobla de Segur té més utilització turística que de servei a la mobilitat de les 
poblacions de l’eix.
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Aquests serveis que originalment eren oferts amb una explotació comercial 
sense subvencions públiques, ara només es poden mantenir amb aportacions 
pressupostàries. La creació de l’AMTU ha facilitat la gestió d’aquestes ajudes 
per tal de donar els serveis necessaris per assegurar uns mínims de connectivi-
tat amb transport col·lectiu a les zones rurals i a les ciutats petites i mitjanes de 
Catalunya. Les ajudes també tenen com a objectiu oferir unes tarifes atractives 
per als usuaris potencials del vehicle privat per tal de reduir-ne l’ús i les exter-
nalitats que genera.

6.1. El finançament de les inversions

Actualment, a l’AMB, hi ha un seguit d’inversions pendents d’acabar (Línia 9, 
Tramvia Diagonal) i d’altres previstes per tal que el transport col·lectiu tingui 
prou capacitat per al seu creixement natural i per captar els viatges que es pre-
tén desviar del vehicle privat. Sense entrar en el detall de les inversions en me-
tro i rodalies que s’haurien d’haver realitzat ja fa molts anys ni en la seva justifi-
cació, el que es pot dir és que el finançament ha estat un factor clau del 
bloqueig de la seva implementació. Per una banda perquè entre els compromi-
sos teòrics dels representants de les diverses administracions, el que es con-
creta en els pressupostos d’inversió i el que finalment es materialitza en con-
tractes en els terminis previstos originalment hi ha molt poca relació. Això es 
pot enllaçar amb els comentaris que s’han fet abans sobre la caixa única i la 
politització de les decisions inversores, però també amb les deficiències d’una 
governança molt burocratitzada que, per tal d’aparentar que hi ha honestedat 
en el sistema, encareix i alenteix molt la implementació de les inversions públi-
ques.

Per l’altra banda cal reconèixer que, tot i els exagerats processos de licitació i 
contractació, resulta que molts grans projectes de transport públic acaben te-
nint sobrecostos i demores importants18. Això fa que, per cobrir els imprevis-
tos, s’hagin d’endarrerir altres actuacions, ja que és molt complicat modificar 
el pressupost d’inversions. Tot plegat genera moltes dificultats de comprensió 
de la realitat i, com a conseqüència, molts problemes d’estructuració del finan-
çament.

18. Aquest fenomen no és pas exclusiu d’Espanya. Flyvbjerg, B. (2003) en la seva anàlisi d’una 
gran base de dades de megaprojectes de transport, estima que els projectes ferroviaris te-
nen, de mitjana, un sobrecost d’un 48%, molt per sobre de la mitjana del conjunt (27%). 
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Les greus mancances en les estimacions dels costos d’inversió (i, per tant, de la 
programació) de moltes obres s’ajunta sovint amb unes previsions optimistes 
de la demanda. En la component demanda és possible actuar per millorar-la, 
dins uns certs marges, perquè ens trobem en un sector molt regulat. En canvi, 
si els costos es disparen, és molt probable que sigui impossible evitar una utilit-
zació molt ineficient dels recursos de la societat. A més, com que no es pot es-
perar recuperar una inversió en transport públic urbà, la sostenibilitat finance-
ra de tot el sistema se’n ressent.

La primera condició per plantejar el finançament d’una gran inversió en trans-
port col·lectiu és, doncs, que el projecte sigui molt ben estudiat i es plantegin 
costos raonables. Cal també tenir una estimació prou clara de les implicacions 
en costos d’O&M i dels efectes reals sobre la recaptació. És evident que sem-
pre hi haurà riscos, però si aquests entren dins el marge de l’anàlisi de sensibili-
tat que sempre cal fer, s’hauran previst els mecanismes per garantir la sosteni-
bilitat financera del projecte, de manera que no es bloquegi el seu 
desenvolupament.

Per posar en evidència el que s’acaba d’exposar, es pot utilitzar l’exemple prou 
conegut de la línia 9 de metro de Barcelona. Els sobrecostos de les parts cons-
truïdes, per raons que no cal descriure ací, han estat tan grans com per haver 
d’aturar-ne la construcció. Això és nefast per a qualsevol projecte, però ho és 
en particular per als que només tenen sentit si compleixen la seva funció de 
relligar la xarxa i l’aturada de l’obra frena l’execució de la seva part central19. 
Davant la situació d’exhauriment dels fons disponibles i per mirar de completar 
el projecte es van prendre un seguit de decisions de finançament amb capitals 
privats que no van aconseguir l’objectiu pretès i, per contra, han encarit encara 
més la factura de la inversió. S’espera poder resoldre la situació aviat, però és 
evident que les conseqüències de la mala preparació tècnica i financera del 
projecte han provocat la seva paralització i la consegüent pèrdua per a la socie-
tat catalana (en recursos) i una penalització molt gran de les finances de la Ge-
neralitat i, per tant, sobre els contribuents catalans.

El cas de la línia 9 serveix també per il·lustrar una qüestió de fons del sistema 
actual de finançament que és la problemàtica de la tarifació integrada. Els pro-

19. Tant la Línia 9 com el Tram Diagonal tenen sentit com a baules que lliguen les zones Nord i 
Sud de la ciutat servint àrees poc ateses i per alleugerir la pressió sobre les línies de metro 
existents, per a les quals difícilment es pot augmentar la capacitat.
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jectes que tenen com a objectiu una millor redistribució dels viatges en trans-
port públic però que generen molts pocs viatges addicionals tenen una reper-
cussió particularment negativa en el finançament del sistema, ja que, a part de 
la inversió (irrecuperable), augmenten les despeses en O&M amb molt poca 
contraprestació en ingressos. La reducció de la congestió en els serveis alter-
natius millora la situació per als usuaris, però els viatgers desplaçats que ocasi-
onaven, en principi, despeses marginals molt baixes a l’operador, generen des-
peses unitàries elevades en la nova línia i paguen exactament la mateixa tarifa 
que abans de la implementació del projecte. En definitiva, millora el servei gra-
tuïtament per a molts usuaris però provoca un augment del dèficit d’explota-
ció. Sense un increment de la tarifa integrada que reflecteixi la millora del ser-
vei i no tan sols persegueixi mantenir-la alineada amb la inflació, qualsevol 
inversió en transport públic repercutirà negativament en el dèficit, a menys 
que generi una demanda addicional molt forta.

6.2. El finançament del dèficit d’explotació

Si es vol millorar el servei de transport públic evitant una pressió creixent so-
bre els pressupostos de les administracions que en són responsables, caldrà 
mantenir un equilibri que ha de basar-se, per una banda, en l’optimització de 
l’ús del transport col·lectiu amb tarifes que portin a una mobilitat raonable i a 
la reducció desitjada de l’ús del vehicle privat i, per l’altra, a aconseguir noves 
fonts de finançament, que van des de la reducció de la despesa d’explotació 
fins a l’establiment de peatges urbans. Finalment l’objectiu seria que el sistema 
de mobilitat fos neutre en termes financers tot aconseguint els objectius d’efi-
ciència, de sostenibilitat ambiental i de cohesió social que es defineixin pels re-
presentants de la ciutadania.

A Catalunya, i arran de la implantació de la T-Mobilitat, és el moment de replan-
tejar tot el model de finançament del transport públic. L’ATM i l’AMTU cobrei-
xen la majoria de la població catalana, però l’aplicació del model, a partir de la 
Llei de Finançament del Transport Públic de Catalunya, es podria estendre pro-
gressivament a tot el país. En les zones exteriors a l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona, l’afavoriment de la intermodalitat, amb la millora de la connectivitat 
dels serveis urbans i interurbans amb Rodalies, per exemple, i la utilització de 
park-and-rides i de sistemes de transport a la demanda integrats en el sistema 
tarifari, són assignatures pendents des de fa massa temps. En les àrees metro-
politanes menors (Baix Ebre, Camp de Tarragona, Lleida, Girona) i potser en 
algunes comarques, caldrien petites entitats de gestió o la seva incorporació a 
l’AMTU. Aquestes entitats i la pròpia ATM tindrien el seu finançament cobert 
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per l’Agència de Mobilitat de Catalunya que, sota el control de la Generalitat i 
dels representants municipals, recaptaria i redistribuiria els diners generats pel 
sistema de transport amb les taxes i impostos específics que se li assignessin i 
que, lògicament, haurien d’incorporar els peatges (almenys els de caire urbà20), 
els impostos sobre l’energia21, l’impost de circulació, els ingressos de l’aparca-
ment (públic i dels impostos sobre els privats, incloent sobre el proporcionat 
per les empreses) i aquells que generaran els serveis de taxi i les noves versi-
ons d’ús del vehicle privat que van apareixent i, en particular, amb els vehicles 
autònoms. En definitiva, l’Agència hauria de disposar dels fons suficients per 
cobrir les necessitats derivades de l’equilibri financer que s’ha esmentat i ha de 
ser, precisament, l’encarregada de garantir aquest equilibri per tal que no hi 
hagi ni càrregues impositives excessives ni inversions injustificades.

L’Agència seria també un mecanisme molt adient per fomentar la innovació en 
finançament en tots els aspectes que s’han esmentat, des de la implementació 
de contribucions especials fins a la rendibilització de la informació disponible 
en el sistema de mobilitat. Podria empènyer també millores en l’eficiència dels 
operadors i en la captació per aquests de les oportunitats d’ingressos addicio-
nals, de caire comercial o altres.

Cal ser conscient de la transgressió de l’statu quo que representaria la creació 
d’una Agència de Mobilitat com la proposada, que exigiria modificacions subs-
tancials en l’activitat d’algunes conselleries i en algunes relacions institucionals 
actuals22, però els arguments que s’hi oposarien no semblen gens evidents i 
segurament es basarien només en les dificultats de canviar el sistema de go-
vernança habitual. Ara bé, dintre d’aquest sistema, curiosament, s’ha prestat 
molt poca atenció als aspectes de gestió financera de la mobilitat. Aquesta 
qüestió s’ha encarat gairebé sempre des dels interessos particulars dels dife-
rents agents, incloent-hi les vàries administracions afectades, però oblidant el 
potencial que té una visió global dels fluxos financers, que podria finalment 
aconseguir potenciar el transport públic amb un millor i més just equilibri entre 
els diferents usuaris del sistema i menys recurs global als pressupostos públics.

20. La implantació del pagament per ús de la xarxa viària bàsica, amb la “vinyeta” o altres siste-
mes, està sobre la taula degut a la caducitat de les concessions d’autopistes més importants 
del país.

21. La problemàtica de l’electrificació del parc de vehicles i la qüestió de les competències sobre 
els impostos mereix una altra anàlisi.

22. En particular caldria revisar les relacions de l’Estat amb els municipis i els acords d’aquests 
amb les ATM, AMTU, etc.
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7. Conclusions

A la vista dels canvis substancials que es poden esperar en els propers anys en 
la mobilitat urbana és necessari replantejar-se en profunditat el seu sistema de 
finançament, factor fonamental per aconseguir l’equilibri entre l’ús del vehicle 
privat i del transport públic a les ciutats que permeti assolir els objectius desit-
jats de qualitat de vida. L’eficiència i la sostenibilitat ambiental necessiten in-
versions i un marc de planejament i regulació que només poden endegar-se 
tenint en compte els fluxos financers que cal mobilitzar tant per a finançar les 
inversions en transport col·lectiu com per a cobrir els dèficits d’operació del 
sistema que tendeixen a créixer amb aquestes inversions.

El sistema global de mobilitat urbana, a través dels pagaments dels usuaris i 
diverses taxes i impostos, genera prou recursos per finançar les inversions i les 
despeses d’O&M del conjunt, però està condicionat per mecanismes fiscals i 
pressupostaris i per interessos contraposats dels agents del sector que posen 
moltes traves a aplicar solucions raonables que podrien millorar molt l’eficièn-
cia del sistema. Per altra banda, hi ha tot un seguit d’innovacions financeres 
que permetrien arribar a un sistema més just i que respongués millor a les ne-
cessitats del conjunt dels ciutadans.

A partir de l’exposició somera d’aquests factors, s’ha plantejat la seva aplicació a 
Catalunya, proposant la creació d’una Agència Catalana de la Mobilitat que con-
centraria les recaptacions del sistema i les repartiria amb criteris d’optimització, 
facilitaria l’aplicació d’innovacions adaptades a l’entorn català i establiria uns 
marcs d’inversió i gestió dels serveis més eficients i financerament sostenibles.
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Resum

Hi ha tendència a l’augment de la població a les ciutats i un increment de la mobili-
tat, paral·lel al creixement econòmic, que converteix la congestió i, per consegüent, 
la pol·lució entre els principals problemes de les ciutats. I en un context on la quali-
tat de vida a les ciutats s’està convertint, sens dubte, en l’eix vertebrador de les polí-
tiques municipals.

Al mateix temps, s’estan produint en els darrers anys dos importants transformaci-
ons: un canvi en el model energètic en la mobilitat i un desenvolupament vigorós de 
les tecnologies de les comunicacions i de la informació. Transformacions que estant 
tenint i tindran encara una incidència no menyspreable en el comportament i gestió 
de la mobilitat.

L’objectiu de la ponència és analitzar la mobilitat urbana en les principals ciutats de 
Catalunya, i especialment en l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona, des de 
l’òptica de la quantia de desplaçaments i repartiment modals fins a l’impacte econò-
mic i ambiental de la mobilitat. L’anàlisi inclourà, així mateix, les tendències i pers-
pectives de canvi en l’àmbit de la mobilitat, fruit, en gran part, d’aquestes transfor-
macions indicades.

1. Introducció

Hi ha un ampli consens sobre l’imparable creixement futur de la població mun-
dial i que aquesta romandrà molt concentrada a les ciutats. Per exemple, ja en 
el 2015 el 70% (UN, 2012) de la població vivia a les ciutats. Aquest fet planteja la 
necessitat d’articular polítiques municipals per garantir un creixement de po-
blació compatible amb unes mínimes condicions de qualitat de vida.
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Quan s’analitza la ciutat des de l’òptica del seu metabolisme urbà (Clift et al., 
2015), entenent aquest darrer com la visió orgànica de conjunt de la ciutat on 
es consideren els seus consums i recursos necessaris, un dels elements més 
rellevants d’aquest és la mobilitat, donades les importants implicacions en el 
consum energètic i en les emissions, així com a possible limitant del creixe-
ment econòmic. En definitiva, es tracta de compatibilitzar els guanys de les 
economies d’escala i aglomeració pròpies de les aglomeracions urbanes amb 
les deseconomies vinculades a la congestió i la resta de les externalitats nega-
tives.

En les dècades anteriors s’han produït uns creixements molt importants de la 
mobilitat i les perspectives de futur marquen una tendència continuista. Així, 
segons estimacions de l’International Transport Forum (ITF/OECD, 2015), el 
nombre de passatgers a nivell mundial en superfície pujarà el 2015 d’un 120% a 
un 230%, en funció dels costos energètics i de les polítiques de transport ur-
banes. Quant a emissions, la quota global produïda pel transport és del 23% 
en 2013 amb una previsió de creixement a futur (IEA, 2015 i ITF/OECD 2015, 
per exemple). Aquestes xifres porten al consens generalitzat de la necessitat 
d’un canvi profund en la mobilitat (ITF/OECD, 2010). El debat gravita bàsica-
ment a l’entorn de com comptabilitzar l’augment de la demanda (mobilitat), 
que tradicionalment ha estat positivament correlacionat amb el creixement 
econòmic, amb una contenció, si no reducció, de la demanda de les emissions 
contaminants (Hysing, 2009). Problema que no té una resposta única, sinó 
múltiples mesures des d’una visió polièdrica (tecnologia, polítiques de trans-
port, etc.).

Aquest repte cal situar-lo temporalment en un moment on estan tenint lloc 
dos canvis importants: una transició del model energètic, vers a una menor de-
pendència dels combustibles fòssils, i un gran impuls de les noves tecnologies 
de la comunicació i la informació (es parla en termes fins i tot de Revolució In-
dustrial 4.0).

Tot plegat posa de manifest que la mobilitat urbana serà un dels àmbits d’actu-
ació municipal amb més dinamisme en les properes dècades i sobre el qual els 
organismes públics estan cridats a tenir un paper rellevant.

Les principals ciutats catalanes, i molt especialment l’àmbit de la Regió Metro-
politana de Barcelona (RMB), no són alienes a aquests reptes globals. Així, per 
exemple, les externalitats negatives de la mobilitat (pol·lució, accidents, con-
gestió, etc.) van ascendir a més de 3.800 M€ a l’any 2014 (ATM, 2017a) i assolint 
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uns nivells d’emissions superior als acceptables segons l’Organització Mundial 
de la Salud.

En virtut de tot això, l’objectiu de la ponència és analitzar la situació actual de 
la mobilitat en les principals ciutats de Catalunya, que se centrarà, a efectes de 
simplificació, en la RMB, Girona, Lleida i Tarragona, així com en dibuixar els 
possibles escenaris futuribles por on podrà evolucionar la mobilitat urbana.

El document s’ha estructurat en sis apartats. En el primer d’ells es mostren les 
indicadors principals de mobilitat de les ciutats, per, seguidament, en el tercer 
apartat, introduir la problemàtica de la distribució urbana de mercaderies. En 
els dos subsegüents apartats es mostren algunes dades del cost de la mobili-
tat, tant en termes interns com externs, i s’introdueix la situació actual del fi-
nançament del transport públic. A partir d’aquest punt s’inicien dos apartats 
centrats en les principals tendències de la mobilitat urbana i els reptes que 
plantegen a nivell de planificació de la mobilitat respectivament. I, finalment, a 
títol de conclusió, es dibuixen unes reflexions finals.

2.  Dades bàsiques de la mobilitat de la RMB. La importància del vehicle 
privat

Segons les darreres dades de mobilitat disponibles, les de l’Enquesta de Mobi-
litat dels dies feiners de 2016 (ATM, 2017b), que analitzen la mobilitat de la po-
blació de més de 16 anys i resident en l’àmbit del sistema tarifari integrat (STI) 
de l’àrea de Barcelona, actualment hi ha 16 milions de desplaçaments diaris en 
una població resident de l’STI de 4,7 milions d’habitants, el que representa 3,4 
desplaçaments per habitant. Algunes dades bàsiques de la mobilitat:

– E motiu principal de mobilitat en feiner és el personal (35,1%), seguit per 
feina i estudis (20,8%). Un 44,1% són de tornada al municipi.

– El principal mode de transport és el no motoritzat (41%), del qual el 96,5% 
és a peu. El vehicle privat representa el 39%, del qual el 87,7% d’aquest és 
el cotxe. El transport públic, per la seva banda, representa el 19,7%, d’on 
el 59,9% és en ferrocarril, el 37,6% en autobús i el 2,5% en altres.

Ara bé, s’ha de tenir en compte que aquestes xifres varien segons l’àmbit terri-
torial. Així, a Barcelona ciutat, el transport públic suposa el 32,8% i el 52,1% és 
amb bicicleta. Els mitjans sostenibles (transport públic, bicicleta i a peu) supo-
sen el 78,1% del repartiment modal. A mesura que ens allunyem de Barcelona, 
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l’ús dels modes sostenibles es redueix a favor del vehicle privat: mentre que al 
Garraf és del 56,1% i al Baix Llobregat del 55,8%, a l’altre extrem tenim que a 
Osona el 69,3% del repartiment modal és en vehicle privat.

– Quan es pregunta el motiu per utilitzar el vehicle privat respecte al trans-
port públic, el principal factor és la comoditat (26,6%), seguit de la manca 
d’oferta (22,4%). Aquest segon apareix en el lloc tercer en el cas de Barce-
lona ciutat. Respecte als motius d’emprar el transport públic davant el 
vehicle privat, el principal factor és la comoditat (20,5%, seguit per la difi-
cultat de cercar aparcament (18,3%) i pel preu (12,5%).

– Horari. El 90% dels desplaçaments tenen lloc entre les 7 del matí i les 9 del 
vespre. Entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre tenim la punta més gran, 
que suposa el 23% dels desplaçaments.

– Quant a la durada dels desplaçaments en dia feiner, el temps en els des-
plaçaments intermunicipals (32,2 min) duplica al dels municipis de resi-
dents.

– Orígens i destins. El 67,4% dels desplaçaments dels residents tenen destí 
en el mateix municipi de residència, que encara és més elevat a Barcelo-
na (87%).

– El 94,6% dels residents utilitza 2 o 3 modes de transport i d’aquests el 
61,4% són 3 modes.

Des del punt de mira de l’evolució temporal, segons dades de l’ATM (ATM, 
2015) per al període 2006 al 2014, no s’ha produït un comportament lineal de 
les principals variables de la mobilitat. En primer lloc, dos aspectes importants 
que incideixen directament sobre la mobilitat són la població i l’activitat eco-
nòmica (en termes de PIB, per exemple). Segons dades de l’Idescat, pel perío-
de 2006 al 2016 s’ha produït un augment interanual de la població, movent-se 
els percentatges entre l’1,5% i el 0,3%; mentre que el 2012 i 2013 ha tingut lloc 
una lleugera tendència a la baixa. L’activitat econòmica, per la seva banda, fins 
al 2009 tenim creixements interanuals del PIB, moment a partir del qual els va-
lors percentuals passen a ser negatius o molt propers a zero, excepte el 2014 
on hi ha una recuperació del 2,3% respecte l’any anterior. Davant d’aquests re-
sultats moderats, si no negatius , de creixement, la mobilitat, ja sigui en termes 
de viatges anuals en dia feiners o ja sigui en viatgers quilòmetre i dia, no ha 
tingut un comportament similar.
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Més concretament, els desplaçaments totals en dies feiners (segons dades de 
les EMEF de diferents anys), en viatges per dia, no han tingut una tendència 
uniforme entre el 2006 i el 2014. Es produeix un creixement interanual màxim 
positiu del 4,7% entre el 2006 i el 2007, al mateix temps que entre el 2011 i el 
2014 es produeix una reducció del nombre de desplaçaments.

En termes de repartiment modal (vegeu la Figura 1), es poden diferenciar tres 
subperíodes: precrisi (2006-2009) on hi ha una disminució del pes dels despla-
çaments a peu, un lleuger augment dels vehicles privats i un increment del pes 
del transport públic. En un segon període, el de crisi (del 2009-2012), la propor-
ció del vehicle privat i del transport públic disminueix i s’incrementa el pes dels 
desplaçaments a peu. I, finalment, un període de lleugera “recuperació” de la 
crisi (2012-2014), on torna a reduir-se el pes d’anar a peu i els vehicles privats i el 
transport públic milloren en proporció.

Figura 1. Pes relatiu dels diferents modes de transport en els desplaçaments 
feiners del 2006 al 2014

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A peu Bicicleta Transport públic Vehicle privat

Font: ATM, 2015.
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3. El cost de la mobilitat

En el cas de la RMB, les darreres dades provenen de l’informe “Seguiment i actu-
alització dels costos socials i ambientals de la mobilitat a la RMB per a l’any 2014” 
(ATM, 2017a), on s’avaluen tant els costos interns com els externs. Dins 
d’aquests primers es diferencien tres tipus de costos: a) els d’infraestructura, on 
estaria la construcció i conservació de la infraestructura; b) els d’operació dels 
vehicles i de la xarxa, on estarien l’adquisició del vehicle i manteniment, submi-
nistraments i recursos humans (directes i indirectes), i c) els vinculats a l’ús dels 
usuaris, això és, les tarifes i el valor del temps. Pel cantó dels costos externs (és a 
dir, els que no són assumits directament pel usuaris del transport, però que re-
percuteixen en el conjunt de la societat) serien: accidents, contaminació atmos-
fèrica, canvi climàtic, soroll, efecte barrera, cost d’oportunitat de l’espai ocupat 
per les infraestructures, danys al paisatge i a la natura, processos avant-post (les 
externalitats en la construcció de la infraestructura i dels vehicles i en la finalitza-
ció de la seva vida útil), variacions de la plusvàlua immobiliària i vibracions.

Segons l’informe de l’ATM, a l’any 2014 els costos interns totals de la mobilitat 
dels passatgers va ser de 20.881 M€, dels quals 17.440 M€ eren de la carretera i 
3.441 M€ del ferrocarril. Dins de la carretera, la major proporció és per al vehi-
cle privat, el 73,4%, seguit de l’autobús amb el 13,7%. Quant al ferrocarril, el 
49,1% correspon al metro seguit de Rodalies amb el 25,7%. En termes de tipus 
de costos, els majoritaris es corresponen amb l’ús, 87,7%, com a conseqüència 
del temps invertit dels usuaris de transport públic i els costos d’operació dels 
usuaris del vehicle privat. En la Taula 1 es mostra un major detall de la distribu-
ció dels costos interns segons mode i tipus de cost.

Taula 1. Costos interns de la RMB per l’any 2004 en M€/any

Mode carretera Operació en xarxa Cost d’ús Cost total intern Pes relatiu, en %

Turisme 7.497,3 5.038,2 12.535,5 73,4

Motocicleta 623,9 338,9 962,7 5,6

Bici privada 61,0 254,5 315,5 1,8

Autobús 807,0 1.524,1 2.331,1 13,7

Taxi 653,7 195,4 849,1 5,0

Bici pública 24,8 52,6 77,5 0,5

TOTAL 9.667,7 7.403,7 17.071,4 100

Font: “Seguiment i actualització dels costos socials i ambientals de la mobilitat a la RMB per 
l’any 2014” (ATM, 2017a).
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Pel que fa als costos externs, segons l’ATM (2017a), l’any 2014 les externalitats 
provocades per la mobilitat de passatgers van ser de 2.725 M€. Les partides 
més importants van ser els accidents (25%), la contaminació atmosfèrica (21%) i 
l’efecte barrera (15%). En la Taula 2 es mostra el detall dels diferents tipus de 
costos externs.

Taula 2. Costos externs de la RMB per l’any 2014

Cost extern Cost, M€/any Pes relatiu, en %

Efecte barrera 400 15,45

Ocupació de l’espai 162 6,07

Danys a la natura 75 2,52

Accidents 907 25,80

Soroll 208 8,64

Contaminació atmosfèrica 421 21,69

Canvi climàtic 76 3,19

Avant-post 243 8,72

Pèrdua plusvàlua 232 7,93

Vibracions 1 0,03

Fonts: “Seguiment i actualització dels costos socials i ambientals de la mobilitat a la RMB 
per l’any 2014” (ATM, 2017a).

Pel que fa a l’àmbit català, les darreres dades disponibles de les externalitats 
associades a la mobilitat de Catalunya provenen de l’Observatori dels costos 
socials i ambientals del transport a Catalunya de 2004 (Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat, 2004), amb dades de 2001, que xifra el valor anual en 4.774 
M€. La RMB, per tant, concentraria una mica més de la meitat de les externali-
tats del transport.

4. La distribució urbana de mercaderies, un problema en creixement

La distribució urbana de mercaderies (DUM) amb freqüència ha sigut el ves-
sant més desconegut i poc tractat de manera holística en les polítiques de mo-
bilitat municipals, motivat principalment per: la falta de coneixement per part 
de l’Administració Pública del sector; per ser el sector del transport terrestre 
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de mercaderies altament atomitzat (fet que no facilita un diàleg directe i repre-
sentatiu amb l’Administració), tant pel que fa a la interlocució com en les prò-
pies necessitats en termes de DUM; i per la quantia important de stakeholders 
involucrats en l’articulació de les polítiques de transport de mercaderies, això 
és, ciutadania, comerciants, transportistes, productors i la pròpia Administra-
ció Pública, per citar els més rellevants.

Malgrat quedar sovint en un segon pla, la DUM en els plans de mobilitat ur-
bans, la seva importància tant en el pes del sector en el conjunt de l’economia 
catalana com en els efectes del tràfic de vehicles pesants per les ciutats no és 
menyspreable. Algunes xifres per il·lustrar aquests aspectes.

Actualment a Europa entre el 15% i el 20% dels vehicles-quilòmetre són de la 
DUM i poden arribar a representar el 50% de les emissions causades pel trànsit 
(Deblanc, 2011). En un futur, segons (Shafer, 2007), les previsions són que la 
demanda de mercaderies urbanes en termes de tones-quilòmetre es tripliqui 
en el període 2010 al 2050. I les previsions de creixement de l’e-commerce no 
preveuen una correcció d’aquestes previsions a la baixa, ans al contrari: un 
dels elements crítics en la venta on line és la logística de distribució en termes 
de rapidesa, competitivitat en preu i flexibilitat horària, el que es tradueix a la 
pràctica en una major quantia de vehicles-quilòmetre.

Segons l’informe “Seguiment i actualització dels costos socials i ambientals de 
la mobilitat a la RMB per a l’any 2014” (ATM, 2017a), d’on provenen les darre-
res dades dels costos del transport per a la RMB, els costos interns del trans-
port de mercaderies en el 2014 (que inclou les infraestructures, l’operació de la 
infraestructura i l’ús) van suposar 13.946 M€, dels quals el 99,7% van ser per 
carretera i el 0,3% restant pel transport ferroviari. El cost de les externalitats, 
per la seva part, va ascendir a 1.127 M€, el 29% de les externalitats totals genera-
des pel transport (mobilitat de persones i mercaderies). Valors amb vocació a 
agreujar-se en base a les previsions de l’e-commerce.

Compatibilitzar creixements de la demanda de transport de mercaderies amb 
la necessitat de mantenir uns nivells de trànsit moderats a les ciutats implicarà 
el desplegament de mesures innovadores que portin a una reducció dels vehi-
cles-quilòmetre o, en cas que no sigui possible, que la distribució es produeixi 
en moments de menor trànsit. Estaríem parlant, per exemple, d’establir micro-
plataformes de distribució urbanes (a la ciutat de Barcelona ja s’han instal·lat 
unes quantes), distribució nocturna o una millor gestió de les zones de càrrega 
i descàrrega, com exemples de possibles accions.
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Aquestes mesures per millorar la DUM es poden agrupar en tres rangs en fun-
ció de quin plantejament de la cadena de subministrament influeixin, això es, 
en la part estratègica, en la tàctica o en l’operativa. Dins del primer nivell esta-
rien les microplataformes de distribució urbana. En el segon, el tàctic, estaria, 
per exemple, en establir punts de recollida de la mercaderia operatius durant 
la major part del dia. I, finalment, en l’operatiu, s’inclourien mesures tals com la 
distribució nocturna i la gestió eficient de les zones de càrrega i descàrrega 
amb noves tecnologies de la comunicació i la informació. La regulació, de fet la 
mesura més important, estaria present en aquests tres nivells. A part d’aques-
tes mesures, un altre àmbit de millora en DUM és en el propi vehicle, com és el 
cas dels vehicles elèctrics i les cargobikes.

Sovint aquestes mesures no es desenvolupen adequadament, ja sigui per 
desconeixement de les Administracions Públiques de les necessitats del sec-
tor del transport terrestre de mercaderies i/o per conflicte d’interessos entre 
els diferents actors implicats (transportistes, comerciants i veïns, principal-
ment).

En definitiva, es tracta, sens dubte, d’un aspecte d’especial rellevància de la 
mobilitat de les ciutats pel seu pes en termes de volum de tràfic i nivell d’emis-
sions, que actualment no està ben adreçat i que, en un futur proper, s’agreuja-
rà amb l’increment de l’e-commerce.

5. Oferta i finançament del transport públic urbà

Segons dades de l’ATM (ATM, 2015), per a la RMB s’ha produït una millora de 
l’oferta de transport públic urbà. Alguns indicadors per il·lustrar-ho: la longitud 
de la xarxa ferroviària, en quilòmetres, ha passat de 702 km en el 2006 a 732 en 
el 2014. L’oferta de transport públic urbà, en termes de milions de places per 
quilòmetre i dia, van augmentar del 2006 al 2007 i després s’ha mantingut esta-
ble, però sí que s’ha millorat el nombre de parades, de 2.566 (2006) a 2.630 
(2014).

Malgrat aquestes xifres, un dels principals problemes actuals del transport pú-
blic se centra en el seu finançament i, més concretament, en la seva sostenibili-
tat en el temps. En efecte:

La gestió, planificació i finançament del sistema de transport públic de la RMB 
s’articula per mitjà de l’Autoritat Metropolitana de Barcelona (ATM), consorci 
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entre l’Administració General de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona.

A nivell de finançament, el sistema té dues fonts principals d’ingressos: el pro-
cedent de les tarifes, en un sistema integrat, i el de les aportacions de les Admi-
nistracions consorciades. L’ATM recapta els ingressos i els distribueix entre els 
diferents operadors. Les tarifes van suposar el 2016 al voltant dels 629 M€, que 
representa un 46,6% de cobertura, segons dades de la pròpia ATM. Suposa una 
tendència a la recuperació respecte al 2009 que es va situar en el seu nivell més 
baix percentual respecte al 2003, el 40,6%. En el 2003 era del 50,9%. A nivell eu-
ropeu, aquest percentatge és molt variable. Segons dades procedents dels 
membre de l’EMTA (associació que agrupa autoritats metropolitanes europe-
es), el nivell de cobertura se situa entre el 80% (Regne Unit), seguit de prop per 
Alemanya (gairebé un 80%), i el 30%, Itàlia. La mitjana seria del 50%. L’ATM se 
situa, per tant, dins de la mitjana europea.

Respecte a les aportacions de les Administracions consorciades, tan sols hi ha 
un únic cas d’un tribut destinat específicament a la mobilitat. Es tracta d’un 
recàrrec de l’IBI dels municipis inscrits a l’AMB, l’anomenat Tribut Metropoli-
tà. Altres fons d’ingressos ad hoc a part de les aportacions a càrrec de pressu-
post serien el cànon pels serveis d’aerobús i bus turístic (ingressos comerci-
als).

Malgrat aquesta recuperació dels nivells de cobertura, d’ençà el 2009, quan els 
efectes de la crisi econòmica van començar a ser més intensos, hi ha hagut una 
dificultat per contenir les despeses, per dues raons principals: s’ha augmentat 
l’oferta de transport públic, incrementant així les despeses corrents; i no s’han 
produït ni retallades en el servei ni en la qualitat del transport públic. Aquests 
dos aspectes, pel cantó de l’oferta, juntament amb una política tarifària mode-
rada (fins al 2014 tenim un increment de la tarifa mitjana i a partir del 2015 una 
reducció) i una demanda continguda per la crisi (encara que no hi hagués l’es-
cenari de crisi, cal tenir present que són necessaris uns anys de consolidació de 
la demanda d’un nou servei de transport), pel cantó de la demanda, han gene-
rat un dèficit acumulat entre el 2009 i el 2013 de 547 M€. En la Figura 2 s’aprecia 
l’evolució d’aquestes variables en els darrers anys.
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Figura 2. Evolució de les despeses corrents i ingressos dels darrers anys
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Per tal de corregir aquesta desviació, l’ATM va definir el Pla Marc de Finança-
ment 2014-2031 amb dos pilars: 1) equilibrar les despeses corrents i els ingres-
sos per mitjà d’un increment de les aportacions de les Administracions consor-
ciades (conveni de finançament), passant de 551 M€ anuals a 683 M€, i una 
contenció de la despesa dels operadors de transport (contractes programa), i 
2) refinançar amb les entitats financeres el deute acumulat entre el 2009 i el 
2013 i un nou finançament per equilibrar ingressos i despeses en el 2014-2016 
(contracte de finançament amb les entitats financeres).

Amb independència del nivell d’èxit que pugui tenir el pla articulat per l’ATM, 
es tracta d’una arquitectura en què les noves inversions en serveis de trans-
port públic són molt dependents d’aportacions addicionals per part de les Ad-
ministracions consorciades, amb una capacitat inversora limitada. Precedents 
de reducció de les aportacions s’han produït en el passat; així, per exemple, la 
de l’Administració General de l’Estat va ser de 150 M€ en el 2010 a 95 M€ en el 
2013.

Si es vol garantir un finançament sostenible en el temps i en pro de la sosteni-
bilitat financera caldrà actuar en les següents direccions:
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– Pel cantó de l’oferta, continuar amb la contenció de despesa i redefinir 
els serveis de transport públic amb una visió integral, multimodal, i no en 
clau unimodal, tant en planificació de la xarxa com en freqüències i hora-
ris, que segurament podrà induir un cert nivell de demanda.

– Pel cantó de la demanda, una política tarifària que permeti més ingressos 
i compatible amb descomptes socials, que, de fet, s’espera que sigui el 
cas amb la posada en funcionament de la T-Mobilitat.

A nivell impositiu cal cercar altres fonts d’ingressos estables en el temps i desti-
nades exclusivament al transport públic i, més concretament, les procedents 
d’imposicions als usuaris dels vehicles privats per les externalitats causades. A 
més de contribuir al sistema de transport públic, permetran dissuadir l’ús del 
vehicle. En última instància, el quid de la qüestió és establir un pool de dife-
rents fonts d’ingressos (taxes/impostos vinculats al transport, aportacions i in-
gressos tarifaris) que permetin aconseguir una estabilitat pressupostària, com 
a mínim per garantir les despeses corrents.

En aquest sentit, una de les fites més importants en finançament del transport 
públic a Catalunya es va assolir al 2015 amb la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de fi-
nançament del sistema de transport públic a Catalunya. En essència, la norma 
estableix el marc de referència per garantir la sostenibilitat financera del trans-
port públic. Hi ha dos aspectes cabdals de la llei per tal d’assolir aquest objec-
tiu. En primer lloc, es garanteix l’equilibri financer, és a dir, les Administracions 
Públiques amb competència en aquesta matèria estan obligades amb aportaci-
ons a vetllar per aquest equilibri, fet que és rellevant pels casos en què dife-
rents ens públics coparticipen en la gestió i finançament d’un servei de trans-
port públic concret. I, en segon lloc, es formulen noves formes de finançament 
finalista, més enllà de les aportacions de les Administracions Públiques i de les 
tarifes dels propis usuaris. Així, permet tributs sobre la congestió i contamina-
ció procedents dels vehicles privats (el que, suposa, sens dubte, una visió inte-
gral de la gestió de la mobilitat, més enllà d’un propi mode específic de trans-
port); o recàrrecs sobre tributs existents, com l’impost d’activitats 
econòmiques sobre superfícies comercials.

6. Tendències que afecten a la mobilitat urbana

Malgrat la dificultat d’establir un escenari futur de com pot evolucionar la mo-
bilitat, especialment en un àmbit, l’urbà, que aglutina la major part de la pobla-
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ció mundial, sí que es poden definir un seguit de vectors, tendències, que po-
den dibuixar a grosso modo els escenaris en què la mobilitat urbana se situarà. 
A grans trets, es poden establir dos grans tipus de tendències: les exògenes a 
la mobilitat, però amb una marcada incidència en ella, com per exemple el pro-
cés d’urbanització, i els endògens, com els vehicles autònoms.

Dins del primer grup, i particularitzat per l’àmbit català, ens trobaríem amb les 
següents tendències de la Taula 3.

Taula 3. Tendències exògenes i possibles efectes a la mobilitat catalana

Tendència Possibles efectes sobre la mobilitat

Demografia Envelliment de la població Necessitats de mobilitat diferents a la 
resta dels estrats d’edat: més 
necessitats d’accessibilitat al transport 
públic i als serveis bàsics, especialment 
als sanitaris. Això implicarà, per 
exemple, més transport públic a la 
demanda

Menor tinença del vehicle 
en la població més jove (*)

Reducció dels vehicles i increment de 
l’ús compartit del vehicle i del transport 
públic

Economia 
col·laborativa

En augment, especialment 
entre la població més jove

Més facilitat per l’ús de serveis de 
mobilitat compartida.

Gentrificació 
(centrat Barcelona)

Increment de la població 
que treballa a la ciutat i 
se’n va viure a fora

Increment dels desplaçaments

e-commerce Creixement important Augment dels vehicles-quilòmetre del 
transport de mercaderies

Canvi climàtic i 
nivell d’emissions

Compromisos de reducció 
del nivell d’emissions

Necessitat d’articular mesures per 
desincentivar l’ús del vehicle privat i 
promocionar el transport públic

Canvi del model 
energètic

Menor dependència dels 
combustibles fòssils

Promocionar energies alternatives dels 
vehicles (elèctric i gas)

* Hi ha estudis que confirmen aquesta tendència (veure, per exemple, Kuhnimhof et al., 2011).

Dins de l’esfera específica de la mobilitat urbana, com a tendències endòge-
nes, en els darrers anys estan apareixen un seguit de canvis i tecnologies que 
sens dubte comencen a dibuixar les possibilitats futures pels propers anys. 
Això és:
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– Vehicles autònoms i connectats. Es tracta d’una tecnologia que s’està de-
senvolupant amb força en els darrers anys. Als EUA, per exemple, s’esti-
ma que entre el 20% i el 95% dels quilòmetres recorreguts en les carrete-
res americanes seran de vehicles automàtics el 2030 (Shaheen et al., 
2018). Això permetrà principalment aprofitar millor la capacitat viària, 
millorar el trànsit i reduir l’accidentabilitat. No obstant, estudis demos-
tren que mentre hi hagi una convivència entre els vehicles actuals i els 
autònoms, es pot produir un increment dels accidents; la reducció serà 
efectiva a mesura que el pes dels autònoms sigui major.

 Un altre efecte d’aquesta tecnologia està relacionat amb el valor del 
temps. Si fins ara el temps de viatge era un cost i directament proporcio-
nal amb el valor de temps, amb el vehicle autònom la gent podrà realit-
zar altres activitats mentre condueix, el que suposarà una reducció del 
cost del transport a igualtat de distància. Els efectes que això pot tenir a 
llarg termini són molt rellevants. El principal: augment de la població que 
viu fora de les ciutats, però hi treballa, el que es tradueix en una major 
mobilitat en termes de vehicles-quilòmetres. Un valor del temps implica 
a la pràctica que les distàncies són més curtes en termes de costos.

– Vehicles de zero emissions (VZE). Les vendes dels vehicles elèctrics han 
augmentat en els darrers anys, però encara es mantenen en unes ràtios 
modestes. Per exemple, el 2015 els vehicles elèctrics de passatgers tan 
sols representaven l’1,2% de les vendes de nous vehicles a la UE (Biresseli-
oglu et al., 2018). Això afecta positivament i directament a les emissions 
per vehicle privat i autobusos.

– Mobilitat compartida (car-sharing i bike-sharing). Hom té una tendència 
de classificar-los de nou, però la mobilitat compartida és un concepte 
amb algunes dècades d’antiguitat. Les possibilitats que permeten les no-
ves tecnologies de la comunicació i la informació, juntament amb el marc 
de creixement de l’economia col·laborativa, estan donant un gran impuls 
als darrers anys en aquesta forma de mobilitat.

 No obstant, aquest tipus de mobilitat s’ha de veure com un complement 
als sistemes massius de transport. Encara que els seus volums actuals no 
són elevats respecte al conjunt de la mobilitat, constitueixen un bon 
complement per superar els punts dèbils de l’oferta de transport públic 
(en dotar de servei a les zones de baixa densitat, en els serveis nocturns i 
per atendre necessitats específiques), de tal manera que la integració 
d’aquests dos constitueix una oferta competitiva davant el vehicle pri-
vat.
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 Les diferents formes de mobilitat compartida permeten millorar tres dels 
principals punts dèbils del transport públic des del punt de mira de la 
qualitat percebuda per l’usuari: disponibilitat (no sempre és disponible ni 
en horaris ni en el nivell de cobertura geogràfic), fiabilitat i confort.

 Alguns dels estudis portats a terme per analitzar la mobilitat compartida 
sobre el sistema del transport indiquen que hi ha una tendència a una 
menor tinença del vehicle i una reducció de la despesa en transport entre 
els usuaris de la mobilitat compartida, així com es fomenta l’ús del trans-
port públic (SUMC, 2016).

– Una altra de les tendències en la demanda és el concepte de mobility as a 
service definit com “un sistema en el qual una empresa ofereix un ampli 
espectre de serveis de mobilitat als clients a partir de l’oferta existent” 
(Heikkila, 2014). De fet, és una evolució natural del servei actual de dife-
rents operadors de transport públic d’oferir una tarifa integrada i/o un 
sistema de pagament integrat, com és el cas de la major part de les ciu-
tats importants europees. El subsegüent pas és integrar a aquest siste-
ma serveis de mobilitat proveïts per operadors privats (taxis, mobilitat 
compartida, etc.) i que complementin l’oferta de transport públic oferint 
serveis de darrera milla, d’aquesta manera s’aconsegueix proveir una 
proposta integral de serveis de mobilitat.

– Noves tecnologies de la comunicació i de la informació (TCI), que, de fet, 
formarien part de les tendències anteriors. A grans trets es poden dife-
renciar diferents efectes. En efecte:

 En un primer estadi, les noves TIC ens permeten processar un major vo-
lum de dades, de major qualitat i a temps real, el que possibilitarà decisi-
ons més efectives (basades, per exemple, en models més sofisticats, mi-
llor informació de partida, etc.) i adaptables a les necessitats canviants 
de mobilitat. Si bé la planificació es continuarà basant en un horitzó tem-
poral estàtic i a llarg termini, especialment els sistemes de transports vin-
culats a importants inversions, les noves dades disponibles permetran 
una millor adaptabilitat a curt termini de l’oferta a una demanda variable, 
això és, millorar l’organització del servei del transport.

 Aquest primer punt vindrà molt vinculat a un segon efecte de les TIC: la 
millora de les tècniques d’anàlisi (com els models de previsió de deman-
da) i recollida d’informació. Permetran obtenir millors i més volum de da-
des i a un cost menor que els mètodes tradicionals.
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 No obstant, un dels aspectes més importants i profunds sobre la mobili-
tat vinculats a les TIC tindrà efecte a llarg termini. Diferents camps d’es-
tudi vinculats a la sociologia i a l’epistemologia adverteixen “de la impor-
tància de les implicacions de les noves tecnologies en les estructures i 
processos mentals dels individus” (M. Castells, 1997). Aquests canvis no 
són asèptics a com els individus conceben i s’aproximen a la mobilitat, 
permetent acceptar i concebre els desplaçaments com una concatenació 
de diferents modes de transport o fer un ús compartit del vehicle, per ci-
tar dos exemples. Especialment en l’àmbit urbà estem passant d’una 
competència i aproximació a la mobilitat modal a una competència i 
aproximació entre itineraris multimodals i amb mobilitat “compartida”. 
Entenent com a compartida tant en l’ús del vehicle com en integrar trans-
port públic amb privat. El concepte de mobility as a service cal situar-lo en 
aquest context.

 Aquest canvi de l’aproximació a la mobilitat tindrà probablement dos 
efectes: una menor tinença del vehicle privat i planificar per una oferta 
integrada per modes, incloent públic i privat, especialment en els en-
torns urbans amb molta densitat de població.

 Per últim, i en un altre ordre, no es pot ignorar el paper que està tenint la 
mobilitat en la generació de nous segments de negoci en el sector tecno-
lògic, ja sigui en la creació de noves empreses start-ups o dins de les em-
preses ja establertes (Cassetta et al., 2017). Aspecte especialment relle-
vant en un entorn com Barcelona on el sector tecnològic ha adquirit 
rellevància en els darrers anys.

Aquests canvis més profunds i a llarg termini estan succeint a una velocitat (el 
clock speed del sector) marcada per la dels sectors tecnològic i automobilístic.

7. Principals reptes presents i futurs de la mobilitat urbana

Si bé els indicadors bàsics de mobilitat de la RMB estan en sintonia amb altres 
ciutats de països desenvolupats, tal com s’ha mostrat en la secció 2, tant els 
elevats nivells de pol·lució (amb episodis amb nivells fora dels recomanables 
per l’OMS) com l’exigència cada cop major de la ciutadania per un espai públic 
de més qualitat posen de manifest la necessitat de continuar amb polítiques 
decidides per una major mobilitat sostenible, que es tradueix bàsicament en: 1) 
idealment per promocionar la ubicació d’activitats que fomentin menys viat-
ges, més curts i accessibles al transport públic; 2) un transport públic de quali-
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tat i sostenible financerament, i 3) l’articulació de polítiques decidides per des-
incentivar l’ús del vehicle privat.

En el cas de Catalunya, aquestes accions es tradueixen en adreçar els següents 
punts:

1. Un finançament sostenible del transport públic.

2. Adreçar els problemes creixents que s’esperen entorn la distribució ur-
bana de la mercaderia, amb mesures innovadores per reduir els vehi-
cles-quilòmetre (vegeu apartat quart).

3. Una major coordinació entre les diferents Administracions Públiques en 
competència en mobilitat.

4. Continuar amb la millora del transport públic, especialment en Rodalies 
en el cas de la RMB.

5. Articular mesures més decidides per desincentivar l’ús del vehicle privat, 
sempre paral·leles amb l’existència d’alternativa de qualitat en trans-
port públic.

Seguint Jones (2014), les polítiques de mobilitat urbana a nivell global es po-
den segmentar, sempre amb la prudència inherent a les simplificacions, en tres 
grans etapes, paral·leles als canvis de valors de la societat i de desenvolupa-
ment de l’urbanisme. Això és:

– En una primera etapa, es produeixen les polítiques de creixement de trà-
fic (el focus està en el vehicle). Coincidint amb un creixement de l’ús i 
propietat del vehicle, que molts cops ha estat acompanyat per un creixe-
ment urbà, com ha sigut el cas d’Espanya, l’objectiu principal de la políti-
ca de mobilitat urbana era facilitar aquesta expansió del vehicle. Això es 
tradueix en un augment de les places d’aparcament, reducció de l’espai 
urbà per als vianants, la bici i, fins i tot, el transport públic i cap millora (si 
no reducció) de l’oferta de transport públic. El resultat d’aquestes políti-
ques han sigut ciutats altament congestionades i molt contaminades. Un 
exemple d’aquests casos serien Pequín o Xangai.

– Donades aquestes conseqüències adverses del tràfic, en una segona fase 
el repte es trasllada en garantir una mobilitat creixent de les persones en 
mantenir el nivell “acceptable” de trànsit. Serien les polítiques de con-
tenció de trànsit, on les persones són l’objecte de l’anàlisi, això és, com 
moure les persones de la manera més eficient possible, considerant tots 
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els possibles modes de transport. Donada la capacitat de transport del 
transport públic i el seu cost unitari ambiental menor que del vehicle pri-
vat, en aquesta fase hi ha impuls d’aquest primer davant del segon. Euro-
pa i Japó han optat més pel ferrocarril, en totes les seves modalitats, 
mentre que Sud-americà ha optat més pel Bus Rapid Transit (BRT). I al 
mateix temps s’han desplegat mesures de restricció del trànsit i d’apar-
cament.

 No obstant, aquestes polítiques han estat també qüestionades pel be-
nentès que es poden mantenir creixements elevats del nombre de viat-
ges en àmbits urbans cada cop més densos i grans. Encara que s’articu-
lin mesures de potenciació del transport públic, amb freqüència encara 
continua existint un nivell de congestió i pol·lució que afecta la qualitat 
de vida dels ciutadans. Un clar exemple d’això és Barcelona que, mal-
grat els esforços per millorar l’oferta de transport, el nivell de tràfic es-
tan portant a un nivell de contaminació fora dels acceptables per les 
OMS.

– La dificultat de garantir un creixement de la mobilitat amb uns estàn-
dards adequats de la qualitat de vida, en termes de congestió i contami-
nació, ha comportat un gir copernicà en l’enfocament de les polítiques: 
ara més centrades en les activitats i la qualitat de vida de la ciutadania, la 
ciutat habitable. L’èmfasi està en l’activitat i no tant en el moviment. En 
termes de mesures, això es tradueix en més espai públic per al vianant, 
promoció de la bicicleta, tarificació per congestió, millora de l’oferta de 
transport públic, etc.

Cal entendre que aquests tres enfocaments no són compartiments estancs en-
tre ells, especialment entre el dos darrers. Sovint, en els plans de mobilitat ur-
bana coexisteixen objectius de qualitat de vida (tercera fase), però el desenvo-
lupament del pla obeeix més a una lògica de la segona etapa; o es vol articular 
una política de ciutats habitables, però sense abordar-ho en la planificació ur-
bana, tan sols en el vessant de la mobilitat. Són dos exemples de situacions 
habituals. En el cas de les principals ciutats catalanes, sovint els plans urbans 
de mobilitat obeeixen a aquest primer cas: objectius més aviat de tercera fase, 
però amb una subsegüent lògica més propera a la segona etapa. Així, la pròpia 
Llei de mobilitat per a la planificació i la gestió de la mobilitat (Llei 9/2003 de 
juny de 2003) estableix que els plans urbans han de ser compatibles amb la sa-
lut, qualitat de vida, seguretat i integració social, entre altres factors.
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Aquest plantejament des de l’òptica de la planificació de la mobilitat urbana 
ens porta a analitzar els possibles efectes que finalment puguin cristal·litzar de 
les tendències endògenes.

En la Figura 3 es representa, en termes de dinàmica de sistemes, les principals 
variables que incideixen en la mobilitat urbana i llurs relacions. El signe positiu 
indica que hi ha una correlació positiva entre les dues variables vinculades (si 
una augmenta, també ho fa l’altra), i el negatiu en cas contrari. En primer lloc, 
hi ha una demanda potencial de mobilitat que esdevindrà real en funció del 
cost mitjà social de la mobilitat, de les activitats econòmiques i llurs ubicació. 
Quant aquest cost mitjà social (que inclou les externalitats del transport) vin-
drà definit segons la proporció del transport públic respecte al privat. Atès que 
el transport públic presenta economies d’escala, a mesura que augmenti el 
nombre de viatgers en aquest mode, el cost unitari tendirà a reduir-se; diferent 
del vehicle, amb deseconomies d’escala (a més tràfic, més costos unitaris deri-
vats de la congestió). L’atractivitat de cadascun d’aquests modes vindrà dona-
da pels costos, tant interns al sistema com els suportats pels usuaris (en ter-
mes de tarifes i valor del temps), per la seva oferta i per la qualitat del servei.

En la Figura s’han inclòs les principals tendències endògenes de la mobilitat i 
llurs relacions amb les principals variables que influeixen en la mobilitat. Així, 
els vehicles elèctrics comporten una reducció en el cost total (especialment en 
externalitats). El vehicle autònom, per la seva banda, permet incrementar la 
capacitat de la via (reduir congestió), redueix accidents (menor cost extern) i 
permet reduir el cost de l’usuari en termes de valor del temps (en no conduir, 
el temps de viatge pot ser utilitzar per fer altres activitats). Un tercer element 
és la mobilitat compartida, que permet reduir el nombre de vehicles. I, final-
ment, les noves tecnologies de la informació i la comunicació, que incideixen 
en una millora de la qualitat del servei de transport.

Un anàlisi més acurat de la Figura 3 permet identificar tres aspectes rellevants 
quant als impactes de les tendències en la mobilitat urbana. En efecte:

1) Les innovacions tecnològiques i un major ús de fonts energètiques dife-
rents als combustibles fòssils estan tenint un impacte positiu, en termes 
d’atractivitat, major en el vehicle privat que en el transport públic. Gran 
part de les principals externalitats negatives d’aquest mode queden to-
tal o parcialment superades amb les tendències. Així, en el cas del vehi-
cle autònom, el cost del valor del temps es reduirà, es produiran menys 
accidents i potencialment es podrà obtenir major rendiment de la capa-
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citat del viari. Al qual cal afegir-hi una reducció de les emissions amb els 
vehicles de baixes emissions i una potencial reducció del nombre de ve-
hicles amb la mobilitat compartida.

 Malgrat aquests aparents efectes positius cal tenir present que igual-
ment la limitada capacitat del sistema viari no permetrà que qualsevol 
política de mobilitat urbana pugui gravitar entorn el vehicle privat. A 
més, a llarg termini, una reducció del cost lligat al valor del temps inver-
tit en el desplaçament pot incentivar a la localització de la residència 
fora de les ciutats, donant lloc a un increment de la mobilitat obligada 
en dies feiners.

2) Aquest impuls que representa les noves tecnologies sobre l’atractivitat 
del vehicle privat no sembla que tingui la mateixa intensitat pel trans-
port públic. El seu paper en la mobilitat s’haurà de fonamentar per un 
increment de l’oferta i qualitat del seus serveis. El finançament del trans-
port públic (el cobriment de la subvenció) serà, tal com ja s’ha indicat 
anteriorment, un dels aspectes cabdals de futur.

3) El creixement esperat de la mobilitat a les ciutats i el recorregut limitat 
que s’espera que tinguin en algun moment les noves innovacions en la 
mobilitat urbana posen de relleu la necessitat d’abordar el planejament 
de la mobilitat des d’una òptica més àmplia que abasti la localització de 
les activitats, en consonància amb la tercera fase indicada anteriorment 
en la formulació de les polítiques de mobilitat. I aquest punt esdevé en-
cara més rellevant amb els possibles efectes a llarg termini del vehicle 
autònom sobre el desplaçament de la residència als afores de les ciu-
tats.

El repte per a les Administracions Públiques competents en la planificació de la 
mobilitat és doble: 1) liderar i dirigir aquests canvis procedents de la indústria, 
especialment la tecnològica i l’automobilística, als interessos generals de la so-
cietat, i 2) integrar la planificació de la mobilitat amb la urbanística. Això exigi-
rà: visió a llarg termini del model de mobilitat, un exercici per se difícil que 
s’agreujarà per un entorn tecnològic amb una velocitat del canvi important; 
transparència en la presa de decisions, atès que en molts casos inevitablement 
aquestes comportaran afavorir tecnologies/empreses en detriment d’altres; 
cercar espais de col·laboracions publicoprivades; la planificació en un entorn 
de canvi tecnològic constant, i integrar aquesta planificació de la mobilitat amb 
la visió del territori a llarg termini.
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Figura 3. Principals relacions entre les variables de la mobilitat urbana i 
efectes de les principals tendències.
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En negreta i subratllat  es mostren les principals tendències. El signe positiu indica una 
correlació positiva entre les dues variables connectades, mentre que el negatiu, el contrari.

9. Conclusions

Un dels elements cabdals de les polítiques municipals són, i continuaran sent, 
la planificació de la mobilitat, ateses les seves implicacions en termes de quali-
tat de vida, cost energètic, emissions i possibles deseconomies d’escala deriva-
des de la congestió.

Malgrat els esforços per assolir una major quota dels modes de transport sos-
tenibles a través de la millora de l’oferta i de la qualitat del servei de transport 
públic, el vehicle privat continua sent rellevant, especialment quan sortim de 
l’entorn de Barcelona ciutat.

A curt termini, els principals reptes que es plantegen són:

1. Definició d’un finançament sostenible del transport públic.

2. Adreçar els problemes creixents que s’esperen entorn la distribució ur-
bana de la mercaderia, amb mesures innovadores per reduir els vehi-
cles-quilòmetre.
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3. Una major coordinació entre les diferents Administracions Públiques en 
competència en mobilitat.

4. Continuar amb la millora del transport públic, especialment en Rodalies 
en el cas de la RMB.

5. Articular mesures més decidides per desincentivar l’ús del vehicle privat, 
sempre paral·leles amb l’existència d’alternativa de qualitat en trans-
port públic.

A aquests reptes se li sumen els dos canvis més importants que estant tenint 
lloc en la mobilitat urbana: un canvi en el model energètic, amb altres fonts al-
ternatives als combustibles fòssils; i totes les innovacions vinculades a les no-
ves tecnologies de la comunicació i la informació (vehicle autònom, Mobility as 
a Service, millora de processos, etc.). Aquests canvis més profunds i amb efec-
tes importants a llarg termini estan succeint a una velocitat (el clock speed del 
sector) marcada per la dels sectors tecnològic i automobilístic.

El repte per a les Administracions Públiques competents en la planificació de la 
mobilitat és doble: 1) liderar i dirigir aquests canvis procedents de la indústria, 
especialment la tecnològica i l’automobilística, als interessos generals de la so-
cietat i 2) integrar la planificació de la mobilitat amb la urbanística. Això exigirà: 
visió a llarg termini del model de mobilitat, un exercici per se difícil que s’agreu-
jarà per un entorn tecnològic amb una velocitat del canvi important; transpa-
rència en la presa de decisions, atès que en molts casos inevitablement aques-
tes comportaran afavorir tecnologies/empreses en detriment d’altres; cercar 
espais de col·laboracions publicoprivades; la planificació en un entorn de canvi 
tecnològic constant, i integrar aquesta planificació de la mobilitat amb la visió 
del territori a llarg termini.
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Abstract

El present treball identifica els reptes dels sòls per activitats econòmiques a Catalu-
nya que, a grans trets, poden resumir-se en una realitat actual caracteritzada per 
l’obsolescència de molts polígons existents, la seva dificultat per la seva posta al dia, 
la presència de sòls per activitat econòmica en territoris poc competitius en termes 
territorials i en termes de la racionalitat econòmica, o bé territoris amb dèficits de 
disponibilitat de parcel·les de superfície que encaixi amb el mercat.

Realitat actual que té a veure, entre d’altres factors, amb un procés de producció de 
sòl basat fins a dia d’avui en una cadena de valor més focalitzada en la producció de 
nou sòl (creixements en extensió), que no pas en la gestió i/o renovació dels espais 
en sòl urbà consolidat (processos de regeneració i renovació urbana).

El treball apunta línies d’actuació que tinguin per objectiu l’increment de la competi-
tivitat del territori a partir de l’anàlisi de l’oferta de sòl per activitats econòmiques 
arreu de Catalunya, la cadena de valor de la transformació urbanística del sòl, la le-
gislació urbanística, i la gestió operativa dels sòls d’activitat econòmica.

1. Una prèvia: més enllà del concepte tradicional d’indústria

La indústria ha passat avui de ser un sector econòmic clarament identificable, 
com estàvem acostumats durant la segona meitat del segle XX, a esdevenir 
una activitat molt més difusa i complexa, amb una tendència a l’externalització 
i als processos d’outsourcing de certes branques de l’activitat industrial i, més 
concretament, dels serveis vinculats a l’activitat industrial tradicional. L’any 
2013, sota el paraigües del Pacte per a la indústria a Catalunya (2013), ja ens 
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preguntàvem si la logística era indústria o no era indústria, si els serveis vincu-
lats a les empreses ubicades en un polígon industrial eren o no eren indústria, 
si un laboratori d’I+D d’un parc empresarial era o no era indústria, o si una fà-
brica de producció de plàstics era o no era indústria. Així com en el darrer 
exemple no ha existit mai cap dubte, esperem que ja avui haguem pogut supe-
rar aquesta qüestió i considerem la resta d’activitats també com activitat in-
dustrial.

L’activitat industrial, tradicionalment i seguint la Classificació Nacional d’Activi-
tats Econòmiques (CNAE), ha estat composada per la indústria manufacturera 
més les indústries extractives, el subministrament d’energia elèctrica, gas, va-
por i aire condicionat, i el subministrament d’aigua, activitats de sanejament, 
gestió de residus i descontaminació. El reconeixement de la complexitat del 
món actual i la realitat difusa és un fet i, malauradament, encara no hem reno-
vat gran part dels conceptes i classificacions de què disposem per descriure la 
realitat actual de l’activitat industrial a casa nostra.

E. Baró i C. Vilafaña (2008) parlaren per primer cop al nostre país del concepte 
nova indústria, posant en valor la necessitat d’avançar en el concepte tradicio-
nal d’indústria cap a una descripció més global que incorporés la progressiva 
integració entre els béns manufacturats i el sector serveis vinculats, resultat 
del procés d’interdependència i simbiosi de moltes activitats que abans esta-
ven integrades dins de la pròpia empresa i que ara s’externalitzen. Activitats 
que constitueixen factors de producció fonamentals per als productes finals 
de la indústria tradicional, per a la seva competitivitat i per a la seva rendibili-
tat.

Segons aquests autors, la nova indústria es caracteritza per incorporar en els 
seus productes major quantitat d’inputs i serveis de valor afegit, amb la finali-
tat d’adaptar-se millor a les necessitats dels consumidors i dels mercats. So-
vint, aquest tipus de nova indústria és, a més d’intensiva en capital, també in-
tensiva en coneixement i habilitats, i té una estructura organitzativa més 
horitzontal, flexible, i una cultura empresarial més participativa.

A partir d’aquesta nova argumentació, les propostes i crítiques de noves de-
finicions i classificacions per a il·lustrar-la han estat múltiples. L’any 2015, a 
partir de l’estudi publicat pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalu-
nya (Castell, P., Ferrer, Ll. i Santana, J. A., 2012), es proposa una definició per 
al concepte perímetre ampliat de la indústria, que té per objectiu incloure 
l’activitat industrial tradicional més els serveis d’origen interior produïts a Ca-
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talunya que la indústria utilitza com a consums intermedis, més el valor de 
les activitats de comerç i de transport amb destí final que son necessàries 
per a què els productes industrials arribin al seu consumidor final (Poveda, 
C., 2015).

Així doncs, i tenint en compte la complexitat terminològica que ha esdevin-
gut el concepte indústria, que avui va molt més enllà que el concepte tradi-
cional comú durant el segle passat, en els propers capítols considerarem 
sòls d’activitat econòmica aquells territoris en els quals s’implanta l’activitat 
industrial entesa com aquest complex procés de producció interdependent 
i complementari entre el sector tradicional i el sector serveis, i considera-
rem activitat industrial tota aquella activitat econòmica implantada en el 
que fins avui entenem per polígons industrials i/o àrees o polígons d’activi-
tat econòmica i que tenen per objectiu aportar valor afegit a les empreses 
implantades i als productes finals, a la seva competitivitat i al creixement 
econòmic.

2. L’oferta de sòl per activitats econòmiques a Catalunya

El sòl constitueix un factor de producció clau en la cadena de valor dels proces-
sos de transformació urbanística del territori. Al ser un bé escàs, no substituï-
ble, no homogeni, no reproduïble, i inamovible, el sòl, en tant que infraestruc-
tura necessària per a la implantació física d’activitats econòmiques, no opera 
en règim de competència perfecta.

Tenint en compte aquesta premissa, la localització física del sòl per activitats 
econòmiques esdevé un paràmetre imprescindible per analitzar el mercat de 
sòl industrial.

L’Observatori del territori de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Ur-
banisme publica periòdicament, des de l’any 2013, la capacitat d’acollida del sòl 
qualificat per a activitat econòmica arreu de Catalunya. Les darreres dades pu-
blicades per l’Observatori del territori (2016) xifren al conjunt de Catalunya el 
sòl urbanitzable i el sòl urbà no consolidat per a usos d’activitat econòmica (in-
dustrial, serveis i logística) en una superfície total de 173,9 km², repartits en 
1.435 sectors. En aquest còmput no s’han inclòs aquells sectors de desenvolu-
pament mixt (potencial addicional que abasta una superfície total per activitat 
econòmica equivalent a 16,3 km2 repartits en 298 sectors de sòl urbanitzable). 
En total, el sostre potencial edificable en sectors d’activitat econòmica és de 
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més de 106 milions de m2, dels quals més de 40 milions ja s’han construït i s’es-
tima que queden per edificar poc més de 65 milions de m2.

Pel que fa al grau d’urbanització, segons l’Observatori del territori, un 51% de la 
superfície de sòl per a activitat econòmica en sectors de desenvolupament no 
han iniciat encara les obres d’urbanització. Per àmbits territorials funcionals 
destaca l’Alt Pirineu i Aran amb un 75% del sòl pendent d’urbanitzar. Les Terres 
de l’Ebre i Ponent amb un 66% i 67%, respectivament, resten també pendents 
d’urbanitzar. A les Comarques Centrals i al Camp de Tarragona, el 55% del sòl 
està sense urbanitzar, i a les Comarques Gironines, el 51%. Per contra, a l’àmbit 
metropolità de Barcelona el percentatge de sòl completament urbanitzat té el 
valor més alt de Catalunya (56% corresponent a 2.425 ha). Aquí la superfície de 
sectors encara no urbanitzada es redueix fins al 32%.

Per àmbits funcionals territorials, la Regió Metropolitana de Barcelona mos-
tra un comportament distint als patrons de conducta de la resta d’àmbits. En 
concret, un 60% de la superfície destinada a activitat econòmica es troba en 
sòl urbà consolidat; per contra, a la resta d’àmbits funcionals, aquest sòl urbà 
representa només entre el 20% i el 40% del sòl potencial per activitats econò-
miques. És a dir, les actuacions de creixement en extensió son més presents, 
com és de suposar, fora de la Regió Metropolitana on el nou potencial de sòl 
per activitats econòmiques descansa en territoris ja consolidats, amb les difi-
cultats que suposa endegar els processos de renovació urbana correspo-
nents.

En termes agregats, aquestes xifres globals ens podria permetre deduir que 
tenim oferta de sòl per activitat econòmica suficient com per a donar resposta 
a la demanda potencial de les properes generacions, prèvia superació definiti-
va de la crisi econòmica que, malgrat donar símptomes de certa recuperació, 
encara perdura. Tanmateix, aquesta pinzellada de dades fa palesa la desigual 
distribució de sòl per activitats econòmiques arreu de Catalunya, i que no tota 
aquesta oferta de sòl per activitats econòmiques reuneix els requeriments dels 
potencials usuaris per a poder esdevenir competitius (localització, accessibili-
tat, serveis, proximitat als eixos de connexió més competitius, etc.) i, molt pos-
siblement, no tot el sòl potencial i/o disponible avui dia destinat a activitat eco-
nòmica possibilitarà una economia productiva, eficient i sostenible 
econòmicament.
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Polígons d’activitat econòmica a Catalunya

Font: SIPAE. Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica de Catalunya.

El mapa de Catalunya vers la localització i proliferació de sòls per activitat eco-
nòmica mostra que, dels 948 municipis de Catalunya, únicament un 17% 
d’aquests no tenen sòl qualificat expressament per a activitat econòmica (Ob-
servatori del territori, maig de 2016). Existeixen òbviament més raons (ingrés 
fiscal municipal, recerca de l’equilibri territorial, salts d’escala metropolitana, 
etc.) que han confluït a generar aquesta gran dispersió de polígons per tot Ca-
talunya. En aquesta manera de fer al llarg de molts decennis, hi ha mancat mas-
sa el criteri dels factors territorials que condicionen la competitivitat de les em-
preses i els aspectes de racionalitat econòmica i social en els processos de 
presa de decisions vers la ubicació dels sòls per activitat econòmica.
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Aquest model resultant no és degut únicament a la voluntat de l’administració 
local, en tant que unitat administrativa que formula els instruments de planeja-
ment general, sinó també a la falta d’una visió d’escala més territorial i amb 
paràmetres més vinculats als factors de competitivitat de la localització de l’ac-
tivitat econòmica. Heretem un mapa més propi de lectures municipals que no 
pas de lectures d’escala superior fetes des de nivells superiors de l’administra-
ció pública.

Un cop d’ull al mapa urbanístic de Catalunya, un cop finalitzat el cicle expansiu 
del sector immobiliari de la primera dècada del segle XXI, i ens trobem amb un 
grau notable de dispersió d’activitats i assentaments en el territori.

Catalunya disposa d’un planejament territorial aprovat que no ha donat de si 
tot el que s’esperava en l’àmbit dels sòls destinats a activitat econòmica, on 
l’instrument que ha canalitzat la presència d’aquests sòls ha estat el Pla d’Or-
denació Urbanística Municipal (POUM), i cada POUM ha volgut tenir la seva 
part de taca urbana de creixement residencial o de creixement per a activitats 
econòmiques amb independència de la seva escala real.

Les empreses no hi entenen de límits administratius de polígons i han de visua-
litzar els reptes i les apostes a l’escala real del seu territori i dels seus proble-
mes, ja que és l’única manera com podran millorar la seva competitivitat en un 
mercat global i canviant. L’exemple de l’eix d’activitats econòmiques de la C32 
en el rovell de l’ou de l’àmbit metropolità de Barcelona, n’és un bon exemple: 
825 ha de sectors d’activitat econòmica, que s’han transformat en 4 termes 
municipals, amb 21 polígons urbanístics i 120 instruments de planejament amb 
les seves corresponents normatives urbanístiques distintes. Aquesta amalga-
ma erigida a base de successius planejaments sense tenir present l’escala del 
sistema d’activitat econòmica de la C32 aboca a agreujar la mobilitat, l’accessi-
bilitat, la connectivitat amb el port i l’aeroport, l’aparcament, el transport pú-
blic d’alta capacitat, la dificultat de les empreses que necessiten créixer, la difi-
cultat de regenerar àrees en clar declivi i crear nous pols de serveis a les 
activitats, etc.

Aquesta herència ha diluït part de les bondats del planejament territorial (a 
banda de la manca d’agilitat de resposta a una realitat que canvia a alta veloci-
tat) i reclama un cop de timó en el sentit que aquests grans sistemes de sòl in-
dustrial s’han d’ordenar i reordenar a partir de l’escala territorial que els cor-
respon i amb la visió integrada de totes les escales administratives 
corresponents (Generalitat, Comarques i municipis).
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Cop de timó que ja s’apuntava a la Llei 9/2009, del 30 de juny, de política indus-
trial, avui derogada, on l’article 8 que portava per títol implantació territorial 
de l’activitat industrial preveia que... “El departament competent en matèria 
d’indústria, en col·laboració [...] amb el departament competent en matèria de 
política territorial [...] ha de portar a terme una política de coordinació de recur-
sos i estructures tecnològiques i de promoció empresarial que impliqui la gestió 
integrada del sostre industrial i tecnològic en àrees d’activitat econòmica, parcs 
científics, polígons industrials i centres tecnològics i vivers d’empreses arreu de 
Catalunya, per mitjà de l’elaboració d’un pla territorial sectorial que ha d’aprovar 
el Govern. El pla territorial sectorial, en coherència amb el Pla territorial general 
de Catalunya, els plans territorials parcials i els plans directors territorials, ha d’in-
cloure, com a mínim, una estimació de les necessitats, els dèficits i els desequili-
bris en la matèria objecte del pla, i també una quantificació de les necessitats de 
sostre per als espais on es duen a terme les diverses modalitats d’activitat econò-
mica”.

Malauradament, aquest Pla Territorial Sectorial no ha estat aprovat i, indepen-
dentment de si aquest instrument era el més o menys eficaç, aquesta visió in-
tegrada de la implantació territorial de l’activitat econòmica és avui insuficient. 
Visió integrada de l’ordenació territorial entre les diverses escales de l’adminis-
tració que incorpori la racionalitat econòmica i territorial a l’hora de plantejar 
les actuacions, i que eviti la dispersió dels polígons pel territori, els problemes 
potencials de caire ambiental i territorial que aquesta dispersió suposa, la mala 
connectivitat a les xarxes principals de comunicacions i evitar l’oferta de sòl 
per activitats econòmiques en entorns de demanda amb escassa massa crítica.

Altres dades que convé posar de manifest publicades per l’Observatori del ter-
ritori és que la dimensió mitjana dels sectors d’activitat econòmica de Catalu-
nya és de 12,1 ha, i en els sectors de desenvolupament mixt (residencial i activi-
tat econòmica), la part destinada a activitat econòmica té una dimensió mitjana 
de 5,5 ha. Aquestes dimensions mitjanes se situen per sota dels criteris mínims 
de viabilitat i sostenibilitat econòmica dels sòls per activitat econòmica (mínim 
de 20 ha per a sòls d’activitat econòmica generalistes i llindars mínims més alts 
en els casos de sòls d’activitat econòmica per activitats logístiques, ±30 ha).

Els sectors urbanístics per a usos vinculats a activitat econòmica amb major 
potencial de sostre de Catalunya es troben a Cerdanyola del Vallès, Alguaire i 
Bellpuig (vegeu la taula següent). Tots ells són creixements en extensió i, dels 
10 sectors amb més potencial de sostre, 8 superen les 75 ha de superfície de 
sòl.
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Sectors urbanístics d’activitat econòmica més grans de Catalunya

Àmbit Funcions 
Territorial

Comarca Municipi Àrea Sostre per 
edificar

Denominació

Àmbit Metropolità 
de Barcelona

Vallès 
Occidental

Cerdanyola 
del Vallès

204,17 917.945 Sector Parc de 
l’Alba

Ponent Segrià Alguaire 101,16 606.947 PP Tabac

Ponent Urgell Bellpuig 100,62 573.538 PPU 18

Ponent Pla 
d’Urgell

Vila-sana 96,71 609.297 Urbanitzable 
industrial

Àmbit Metropolità 
de Barcelona

Vallès 
Occidental

Terrassa 90,98 709.646 Els Bellots

Penedès Alt 
Penedès

Castellet i la 
Gornal

85,28 406.768 Sant Marçal-
FEMSA-Alcoholera

Terres de l’Ebre Baix Ebre Tortosa 82,39 427.131 Catalunya Sud

Àmbit Metropolità 
de Barcelona

Vallès 
Occidental

Terrassa 76,33 610.619 Palau Sud-Can 
Guitard

Camp de 
Tarragona

Baix Camp Reus 72,20 505.401 Mas Sunyer

Comarques 
Gironines

Gironès Fornells de la 
Selva

69,71 390.352 Pla de la Selva

Font: Observatori del territori (maig 2016).

La dimensió dels sòls per activitats econòmiques sí importa pel que fa a super-
fície, tenint en compte que cada cop més el factor determinant per a les activi-
tats és l’ocupació en planta de sòl en detriment de l’edificabilitat. I aquest és 
un factor cabdal per a determinar la viabilitat, factibilitat i futura sostenibilitat 
econòmica i financera dels sòls per activitats econòmiques.

Una explotació de la borsa de naus i solars publicada a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (http://nausisolars.amb.cat/) ens dona un mostreig del nombre de 
parcel·les en oferta de mercat segons la superfície per parcel·la. L’escassetat i 
dèficit de parcel·les grans (>10.000 m2) és un fet evident en aquest àmbit terri-
torial.
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Parcel·les en oferta a la borsa de naus i solars de  
l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Parcel·les entre 800 i 2.499 m2 de sòl

Parcel·les entre 2.500 m2 i 5.000 m2 de sòl

Parcel·les entre 5.001 m2 i 10.000 m2 de sòl

Parcel·les de + de 10.000 m2 de sòl

Font: Àrea Metropolitana de Barcelona / http://nausisolars.amb.cat/
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D’altra banda, l’índex d’edificabilitat no és sempre el paràmetre urbanístic amb 
que les empreses determinen les seves necessitats i demanden en aquests sòls, 
que basen la raó d’ésser en l’ocupació en planta i en el volum edificable, que no 
pas en el sostre edificable en alçada. Fet cabdal a l’hora de determinar el grau 
de viabilitat d’aquests sòls i el seu equilibri de càrregues i beneficis, que hauria 
de basar-se més en termes de sòl privat, superfície de parcel·la i índex d’ocupa-
ció, que no pas en termes de sostre potencial (paràmetre urbanístic que pot 
desembocar en uns valors residuals del sòl alts, ficticis i poc realitzables).

3. La cadena de valor de la transformació urbanística del sòl

La tradicional manera de transformar el sòl a casa nostra pel que fa als sòls 
d’activitat econòmica queda sintetitzada en el diagrama següent. En cadascu-
na d’aquestes fases intervenen tot un seguit de factors que determinen el va-
lor final dels actius (major o menor flexibilitat del planejament urbanístic, capa-
citat de rendiment del sòl privat, qualitat de la urbanització, etc.).

Cadena de valor de la transformació urbanística del sòl industrial

POUM
PDU
…

Planejament
derivat

Projecte
urbanització

i reparcelació
Urbanització Edificació

Comercialització

Explotació
Manteniment

CostosPlanejament urbanís�c Costos Ges�ó

El negoci de la transformació del sòl: compravenda de solarsvs explotaciói sostenibilitat del valor en el temps
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El diagrama mostra les pautes tradicionals dels operadors de casa nostra en 
actuacions de transformació urbanística vinculada a usos industrials i d’activi-
tat econòmica. El desenvolupament dels diferents polígons industrials ha se-
guit, llevat d’alguna puntual excepció, la pauta del promotor que inverteix en 
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la transformació física del sòl i ven parcel·les urbanitzades, de manera que, 
passats els anys, cada propietari sols es preocupa de la seva parcel·la i el públic 
dels sistemes d’espais públics i dels serveis públics.

Aquesta dicotomia entre parcel·la i entorn va en detriment de l’eficient funciona-
litat del territori, de la competitivitat de les empreses i del valor dels actius reals.

Un model de negoci de la transformació del sòl basat en una compravenda 
dels solars que desemboca en una atomització de la propietat del sòl no obté 
els mateixos resultats que un model de transformació del sòl mitjançant ope-
radors patrimonials (públics o privats) que incloguin dins de la seva raó d’ésser 
l’explotació a llarg termini de les naus industrials/productes immobiliaris finals.

Ambdós models aboquen a una realitat ben diferent en termes de qualitat i 
manteniment (podríem posar exemples de polígons logístics, de polígons co-
mercials, el Consorci de la Zona Franca, etc.).

Podem haver dissenyat i consolidat una ordenació raonable, però el marc de la 
promoció del sòl i immobiliària tradicional fins a dia d’avui, combinat amb el 
marc del manteniment d’aquests territoris, dona com a resultat, en molts ca-
sos, l’abandó per part del municipi, la nul·la participació de l’empresari, la de-
gradació de l’espai col·lectiu i les creixents mancances que minven la competi-
tivitat de les empreses.

La realitat fàctica dels sòls d’activitat econòmica no és idèntica arreu del territori i, 
en conseqüència, la situació de cada sòl d’activitat econòmica en les diferents fa-
ses de la cadena de valor no és la mateixa. Per exemple, a l’àmbit del Pla General 
Metropolità trobem els eixos d’activitat econòmica industrials de la C32, de l’eix 
del Llobregat i del Besòs i de la B30, tots ells pràcticament consolidats, i amb un 
Pla territorial Metropolità que no preveu que es desenvolupi més sòl industrial en 
extensió. D’altra banda, trobem altres territoris de Catalunya (com Ponent, Camp 
de Tarragona i Terres de l’Ebre, per exemple) on sí es preveuen potencials creixe-
ments futurs en extensió. Aquesta realitat present i futura del sòl per activitat 
econòmica arreu de territori requereix d’aproximacions distintes a la cadena de 
valor del cicle de transformació del sòl industrial i, fins i tot, mitjançant tipologies 
d’inversors i operadors distintes, tota vegada que els reptes urbanístics circums-
crits a l’Àrea Metropolitana de Barcelona hauran de materialitzar-se en territori 
consolidat, edificat, on la divisió en propietat horitzontal complica els processos 
de renovació, i amb stakeholders presents en els àmbits d’actuació urbanística dis-
tints als que es poden trobar en els potencials creixements en extensió.
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3.1. La legislació urbanística vers els sòls d’activitat econòmica

La realitat física dels sòls per activitats econòmiques i dels principals corredors 
d’infraestructures que avui tenim l’hem creat amb eines pròpies de l’urbanis-
me mitjançant els instruments de planejament corresponents. Caldria reflexio-
nar al voltant de l’eficiència de les eines urbanístiques que tenim avui per resol-
dre els reptes dels sòls per activitats econòmiques, tant d’aquells que avui ja 
estan consolidats i en funcionament, i que tenen el seu punt de partida avui en 
les últimes fases de la cadena de valor de la transformació del sòl (edificació, 
explotació i manteniment), com els reptes dels sòls per activitats econòmiques 
resultat de futurs creixements en extensió. Així com els instruments de plane-
jament urbanístic poden constituir eines útils i suficients per als creixement en 
extensió, en el cas de la renovació i regeneració dels teixits d’activitat econò-
mica preexistents i consolidats, les eines pròpies de la promoció econòmica i 
els plans de gestió han de tenir també un paper cabdal per a donar continuïtat 
i resultat a iniciatives que, únicament des de l’urbanisme, tenen un recorregut 
limitat en el temps.

Una de les principals febleses que han mostrat els instruments de planejament 
urbanístic és la seva rigidesa i la seva poca capacitat d’adaptació al llarg del 
temps. Aquesta rigidesa ens ha abocat, entre d’altres aspectes, a que aquest 
sòl hagi arribat a estar entre els més cars d’Europa (Àrea Metropolitana de Bar-
celona, 2017). Entre els motius d’aquest encariment podem esmentar una so-
breinversió en urbanització, cessions i aprofitaments que no generen retorn 
econòmic a les empreses implantades, etc.

Els drets i obligacions determinats en el marc legal urbanístic vigent estan con-
ceptualitzats per, d’una banda regular els nous creixements i produir nou sòl 
urbanitzat per a usos residencials, que no pas regular, possibilitar i facilitar les 
intervencions en el medi urbà consolidat, tant sigui residencial com d’activitat 
econòmica. La regulació del sòl per activitats econòmiques, juntament amb la 
regulació del sòl no urbanitzable, han estat els territoris oblidats del nostre ur-
banisme, i hem traslladat el model de transformació del sòl d’ús residencial al 
model industrial.

Tenim un territori divers amb diversitat de problemàtiques i de reptes, tant a ni-
vell macro com a nivell micro. Curiosament, hem desplegat un urbanisme amb 
paràmetres fixos i estandarditzats per a tot el sòl per activitats econòmiques del 
nostre territori. Semblaria més adequat abandonar la rigidesa de l’actual criteri 
de valor únic i igual per a qualsevol instrument de planejament i poder abordar 
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les reserves de sistemes, les cessions d’aprofitament urbanístic, les obres d’ur-
banització, etc. de manera global, podent prioritzar en cada cas el repte de l’ac-
tuació urbanística. Fugir dels paràmetres rígids i abordar els drets i obligacions 
com una cistella de paràmetres que poden modular-se amb l’objectiu de garan-
tir el repte prioritari pel qual s’ha aprovat un instrument de planejament. I 
aquest repte, que expressa l’interès general, es pot expressar en termes d’obte-
nir sòls de cessió, resoldre un dèficit d’infraestructures, generar un nou pol de 
centralitat, fer més competitiu el teixit d’activitats econòmiques, etc.

L’Avantprojecte de la Llei de territori (2017) proposa una línia per resoldre 
aquest problema actual. Tanmateix, cal retenir que els matisos i l’adaptabilitat 
de les actuacions i dels instruments de planejament han d’evitar en tot cas ge-
nerar inseguretat jurídica que, en qualsevol cas, via modificació legislativa o via 
reglament hauria de concretar per evitar caure en discrecionalitats.

Les demandes i necessitats de les empreses són volàtils, evolucionen en el temps 
i són difícils de detectar-les en el present i fixar-les de cara al futur en un instru-
ment de planejament urbanístic avui estàtic. En aquest sentit, l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (2015) detecta que “del total de les modificacions puntual del 
PGM a l’AMB aprovades entre els anys 2007 i 2013, un 63% dels expedients es van 
tramitar per facilitar la implantació d’activitats industrials o garantir la seva conti-
nuïtat: ampliant el règim d’usos admesos, incrementant la densitat de parcel·les i 
locals, i adaptant l’alçada reguladora màxima o altres paràmetres d’edificació”.

Aquesta evolució contínua del mercat, de la demanda i de les necessitats de les 
empreses entra en conflicte amb la normativa urbanística del planejament ur-
banístic pel que fa als usos permesos del sòl. D’una banda, la manera de regu-
lar els usos urbanístics en la legislació actual és molt rígida i restrictiva (Serra, 
A. i Miralles, F. 2014) i, de l’altra, la tendència a definir els usos urbanístics per-
mesos en positiu, és a dir, aquells usos que sí es poden implantar, desemboca 
en una amalgama d’usos poc adaptable en el temps, i que no és capaç de do-
nar resposta a les realitats canviants del mercat. Tenim un llarg camí per recór-
rer treballant normatives urbanístiques menys complexes mitjançant definici-
ons d’usos urbanístics menys detallades que permetin elaborar una planificació 
urbanística sota criteris d’oportunitat futura i adaptabilitat en el temps. Abor-
dar la regulació dels usos del sòl en el planejament identificant allò que és in-
compatible i no permès, ja sigui en termes de riscos ambientals, seguretat, etc. 
podria ser una línia de treball a explorar, enlloc de llistar usos permesos que 
queden obsolets pel pas del temps i durant els llargs períodes de vigència dels 
instruments de planejament.
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La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica, introdueix l’adaptació de la Directiva de Serveis a la nor-
mativa d’urbanisme mitjançant unes directrius per al planejament urbanístic: 
“El planejament urbanístic i les ordenances sobre edificació i ús del sòl no poden 
establir condicionants en els usos del sòl que comportin restriccions a l’accés o a 
l’exercici de les activitats econòmiques que vulnerin els principis i requisits esta-
blerts per la Directiva de serveis. Per reglament s’han de regular les raons impe-
rioses d’interès general que, d’acord amb la mateixa Directiva de serveis, perme-
tin exceptuar-ne l’aplicació. Aquestes restriccions s’han d’ajustar als principis de 
necessitat, proporcionalitat i no-discriminació i quedar pertinentment justificada 
en la memòria del pla en ponderació amb la resta d’interessos generals conside-
rats en el planejament”.

És un primer pas per modular i evitar les restriccions excessives que afloren les 
normatives urbanístiques actuals pel que fa als usos urbanístics. Tanmateix, i 
com ja hem esmentat, encara queda camí per recórrer en aquest camp.

Existeix un altre repte a millorar en la manera com garantim la viabilitat econò-
mica i financera dels instruments de planejament: el cost del temps. Actual-
ment, més important que el cost del sòl és l’impacte econòmic i financer del 
temps en operacions de transformació de sòl que requereixen anys de madu-
ració i d’execució. La viabilitat i factibilitat dels processos de transformació ur-
banística depenen, en bona mesura, d’aquest cost. Per acotar i modular aquest 
cost implica, d’una banda, tenir operadors amb estructures de capital configu-
rades de manera específica per a poder suportar millor els costos de capital i, 
d’altra banda, trobar instruments de planejament i de gestió urbanística que 
possibilitin compassar la inversió amb la seva recuperació. La viabilitat econò-
mica i financera de la transformació, tant del sòl urbà com del sòl urbanitzable, 
no depèn únicament de paràmetres físics (edificabilitats, densitats, ocupaci-
ons de sòl, etc.) sinó també de fer possible la cadència entre inversions i re-
torns (capacitat de generar fluxos econòmics que garanteixin la viabilitat de 
les actuacions).

Una altra de les febleses que pateix el planejament urbanístic a casa nostra és 
la durada de les tramitacions urbanístiques. La tramitació del planejament i la 
gestió urbanística tenen, entre d’altres factors, un paper determinant, i la in-
tervenció del públic en aquesta fase del procés de transformació urbanística és 
clau. El temps d’espera afecta a les empreses i als operadors, genera insegure-
tat jurídica i incertesa, i penalitza els resultats de les empreses, tant públiques 

001-256 ponenciasEIX10.indd   206 22/07/2018   15:51:22



207

Miquel Morell i Agustí Jover

como privades (Jover, A. i Morell, M. 2013). Tanmateix, també és cert que són 
ben coneguts casos específics on l’agilitat administrativa vers la tramitació 
d’una figura de planejament o d’una modificació de planejament urbanístic ha 
estat molt més ràpida que els ritmes usuals de tramitació urbanística. Potser 
aquest punt no deriva tant d’una debilitat que es desprèn del marc legal urba-
nístic actual sinó de la dificultat per congeniar esforços per a què tots els 
agents implicats remin en la mateixa direcció (propietaris, operadors, adminis-
tració, professionals, polítics, etc.).

3.2. La gestió operativa dels sòls d’activitat econòmica

Tal com hem esmentat en els apartats anteriors, en cada fase de la cadena de 
valor de la transformació del sòl i de la posada en marxa d’un sòl d’activitat 
econòmica intervenen tot un seguit de factors que determinen el valor final 
dels actius (major o menor flexibilitat del planejament urbanístic, rendiment 
del sòl privat, qualitat de la urbanització, etc.).

La realitat fàctica avui dels sòls d’activitat econòmica en el sòl urbà consolidat 
és que se situen, en molts casos, a partir de l’esglaó 5 de la cadena de valor 
(polígons industrials edificats i amb un alt grau de consolidació, i en continu 
procés de comercialització i manteniment).

Cadena de valor de la transformació urbanística del sòl industrial
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Aquest fet és especialment notori a l’Àmbit Metropolità de Barcelona. En con-
cret, l’Àmbit Metropolità de Barcelona és l’àmbit funcional de Catalunya que té 
el nivell de consolidació per edificació del sòl d’activitat econòmica més alt de 
Catalunya, amb un 53% (Observatori del territori, maig de 2016). Si reduïm 
aquest àmbit als principals corredors d’infraestructures de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona identificats en la Reflexió Estratègica Metropolitana, REM 
(2015): corredor C-32, corredor B-30, corredor N-340 i eixos dels rius Llobregat, 
Besòs i Ripoll, el grau de consolidació creix exponencialment.

Si a aquesta realitat li afegim el fet que el Pla territorial Metropolità de Barcelo-
na (2010) estableix que a l’Àrea Metropolitana de Barcelona no es crearà més 
sòl per a usos industrials, significa que els reptes de la gestió dels sistemes de 
sòl per activitats econòmiques a l’Àrea Metropolitana de Barcelona van re-
ferits fonamentalment als eixos i corredors ja consolidats i no a polígons o sis-
temes de nova creació que ja no tenen cabuda dins l’àmbit de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona.

Que el Pla Territorial no prevegi nou sòl per activitat econòmica no vol dir que 
no hi hagi demanda, sinó que aquesta s’haurà d’emplaçar en els corredors 
d’activitat fora de l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, llevat que es 
garanteixi la viabilitat i factibilitat de la regeneració i reconversió d’aquest sòl 
urbà consolidat. Trobar els instruments necessaris per a garantir aquesta re-
conversió resulta un fet crucial per a garantir l’eficiència econòmica de les em-
preses, la seva proximitat als centres nodals de transport que afecten en ter-
mes de cost i competitivitat a les mateixes.

És important ressaltar el canvi de paradigma de passar dels polígons industrials 
dels anys 60 i 70 als polígons industrials de l’economia global, i aquest és el salt 
que cal garantir i possibilitar en els sòls consolidats per activitat econòmica. 
Les activitats econòmiques han fet un salt enorme en incorporar la innovació, 
la millora de la productivitat i la recerca de nous mercats en el moment que 
l’economia s’ha globalitzat, els canvis de la demanda s’han accelerat i la com-
petència amb països emergents s’ha fet palesa. La nova indústria interactua i 
abasta activitats econòmiques avui imprescindibles com la logística, el disseny, 
l’R+D, la formació, els serveis jurídics i financers, la enginyeria industrial, la co-
mercialització, la internacionalització o el software. Aquesta mixtura de nova 
indústria té més facilitat per recórrer allà a on hi ha mixtura de centres d’inves-
tigació, universitats, centres de formació, mitjanes i grans empreses, i petita 
empresa, que no pas allà on solament hi ha petita empresa.
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Tal com s’esmenta en la Reflexió Estratègica Metropolitana, REM (2015): “És, 
per tant, el moment d’establir un full de ruta per al sòl industrial, ja que caldrà 
reformular els espais de l’activitat econòmica, adaptar-los a les noves necessitats 
d’ubicació, compatibilitzar usos diversos i oferir els serveis, les infraestructures, 
l’accessibilitat i les comunicacions necessàries. fent un símil: s’està discutint un 
nou model productiu (software), quan actualment tenim uns polígons (hardwa-
re) que segurament necessitaran adaptar-se a aquests nous requeriments”.

La recerca d’instruments que cerquin la renovació i revitalització, condiciona-
ment, millora, manteniment, etc. dels espais d’activitat econòmica ja consoli-
dats no té per què passar únicament i necessàriament pels instruments de pla-
nejament urbanístic, que també, ni tampoc pels instruments de gestió 
urbanística avui possibles en el marc legal urbanístic, sinó que ens calen mo-
dels de gestió complementaris que permetin detectar necessitats, possibilitats 
de finançament i retorns econòmics que aflorin des dels propis actors i teixit 
que ja operen en el territori consolidat.

Cal reflexionar al voltant de l’eficiència de les eines urbanístiques que tenim 
avui per resoldre els reptes dels sòls d’activitat econòmica consolidats i en fun-
cionament, i que tenen el seu punt de partida, des del punt de vista urbanístic, 
en les últimes fases de la cadena de valor de la transformació del sòl (edifica-
ció, explotació i manteniment).

Les eines pròpies de la promoció econòmica i dels plans de gestió han de tenir 
un paper cabdal per a donar continuïtat i resultat a iniciatives que, únicament 
des dels instruments de planejament i gestió urbanística, tenen avui un recor-
regut entre els primers esglaons de la cadena de valor de la transformació del 
sòl. Eines pròpies de la promoció econòmica i dels plans de gestió operativa 
que posin en el centre protagonista a l’empresa. I diem empresa (i no propieta-
ris del sòl, tot i que puguin coincidir en molts casos) perquè son elles les que 
tenen necessitats creixents en matèria de requeriments territorials que poden 
afavorir la seva competitivitat i el seu creixement econòmic.

D’una banda cal posar el focus en les empreses implantades en aquests espais 
consolidats. D’altra banda, l’administració local té la seva carta de prestació de 
serveis públics en el seu terme municipal (la carta de manteniment i prestació 
de serveis públics dels ajuntaments als polígons industrials és un menú fix que 
ha sofert poques variacions al llarg dels darrers decennis i queden definits a la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local). Les empre-
ses, però, tenen necessitats creixents en matèria de requeriments territorials 
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que poden afavorir la seva competitivitat, de manera que oferta i demanda de 
serveis són, en molts casos, divergents. Això vol dir que hi ha dos trams de rep-
tes en el quals el públic i el privat assumeixen un protagonisme diferenciat.

Arribats a aquest punt val la pena apuntar certs criteris relatius a les possibili-
tats de gestió operativa dels sòls d’activitat econòmica que puguin ajudar a 
desbloquejar aquesta mancança de nous instruments que trobem a faltar avui 
dia, i que puguin ajudar a desbloquejar la situació d’alguns dels sòls d’activitat 
econòmica consolidats. Les experiències en matèria de col·laboració publi-
coprivada a nivell internacional per assolir la revitalització urbana, per millorar 
la gestió dels espais públics de les ciutats, per aprofundir en els espais de go-
vernança de les ciutats, etc. son línies de treball a explorar per a la millora dels 
sòls d’activitat econòmica consolidats a casa nostra. Un d’aquests instruments 
es materialitza en la figura dels Business Improvement Districts (BID).

Els Business Improvement Districts neixen als Estats Units als anys 70 amb la 
voluntat de revitalitzar els centres urbans de les ciutats des d’un punt de vista 
comercial. Aquesta experiència s’estén arreu d’Europa amb posterioritat i, des 
l’any 2013, aquesta figura apareix en el Parlament de Catalunya com a possible 
instrument per a regular l’impuls del sector comercial urbà del que l’economis-
ta Marçal Tarragó va batejar com a APEU (Àrees de Promoció Econòmica i Ur-
bana). De fet, aquest concepte APEU comença a donar-se cobertura jurídica a 
la nova Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (article 54. Àrees de 
promoció econòmica urbana).

Existeix multiplicitat de bibliografia al respecte dels BID, i no és aquest el tre-
ball per centrar-nos en els seus mecanismes de funcionament (Bratos Martín, 
M. (2013), Hoyt, L. Ph.D (2003), Hoyt, L. i Gopal-Agge, D. (2007), Molina-Mora-
les, F. Xavier (2001), Villarejo Galende, Helena (2014), WB Advisory Group 
(2012), etc.).

En cap cas es tracta d’un model de gestió sense riscos ni debilitats, però sí 
l’enunciem com a potencial model de gestió operativa alternatiu real per als 
sòls d’activitat econòmica consolidats, que no té la seva raó d’ésser ni el seu 
origen en el marc legal urbanístic vigent i, en canvi, podria tenir la seva cober-
tura jurídica mitjançant altres marcs d’aproximació.

El contracte de col·laboració publicoprivada passa per l’Administració Local i 
els privats. L’administració local ha d’assumir en solitari la càrrega de manteni-
ment ordinari i prestar els serveis bàsics d’acord amb la legislació vigent; més 
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enllà de les obligacions que corresponen a l’Administració, el finançament va a 
càrrec dels privats. En relació amb aquesta qüestió, resulta imprescindible i és 
condició sine qua non posar com a punt de partida el balanç fiscal d’aquests 
sòls d’activitat econòmica. A part del treball de Jover, A., Morell, M. i Gras, M. 
(2015) existeixen a Catalunya molts pocs treballs sobre el balanç fiscal dels es-
pais d’activitat econòmica, que abordin els ingressos fiscals i els costos de 
manteniment i conservació dels polígons industrials segregats del casc urbà 
residencial i que constitueixen el punt de partida per impulsar qualsevol col·la-
boració publicoprivada entre administració local i teixit empresarial.

Parlar de multiplicitat de reptes de les empreses implantades en aquests sòls 
d’activitat econòmica com captar noves inversions, fomentar l’economia circu-
lar, projectar la imatge de l’àmbit, impulsar la formació, gestionar mancomuna-
dament la factura energètica, transformar el cost dels residus en fonts d’in-
grés, incorporar nous serveis en els polígons, endegar processos de 
regeneració i revitalització urbanística, etc. difícilment es podran endegar en 
els territoris consolidats sense incorporar en el procés al propi teixit econòmic 
existent.

Revitalitzar els sòls d’activitat econòmica a partir de les necessitats i requeri-
ments de la demanda implica abordar el repte d’aquests espais des del vessant 
de l’anàlisi dels fluxos (fluxos econòmics privats, fluxos econòmics públics, flu-
xos energètics, fluxos de vehicles i de mercaderies, etc.) termes que, des del 
vessant morfològic dels instruments urbanístics, malauradament, encara avui 
anem coixos.

3.3. A mode de conclusions

El present treball ha tingut per objectiu apuntar línies d’actuació que coadjuvin 
a l’increment de la competitivitat del territori i de les nostres empreses a partir 
de l’anàlisi dels sòls per activitat econòmica des de quatre vessants distints:

1. L’oferta de sòl per activitats econòmiques i la seva capacitat d’acollida 
arreu de Catalunya.

2. La cadena de valor de la transformació urbanística del sòl.

3. La legislació urbanística vers els sòls d’activitat econòmica.

4. La gestió operativa dels sòls d’activitat econòmica.
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La proliferació de sòls per activitat econòmica arreu de casa nostra respon, en-
tre d’altres, a una manca de criteri pel que fa als factors territorials que condici-
onen la competitivitat de les empreses, i pel que fa als aspectes de racionalitat 
econòmica i social en els processos per a la presa de decisions vers la ubicació 
dels sòls per activitat econòmica. Cal un cop de timó que abordi l’ordenació 
dels sòls per activitats econòmiques a partir de l’escala territorial que els cor-
respon i amb una visió integrada de totes les administracions implicades (Ge-
neralitat, Comarques i municipis).

L’anàlisi de la cadena de valor de la transformació urbanística del sòl ens mos-
tra que la realitat fàctica dels sòls d’activitat econòmica no és idèntica arreu 
del territori, i que la situació actual de cada sòl d’activitat econòmica no se si-
tua en la mateixa fase de la cadena de valor de transformació del sòl. No és el 
mateix abordar els reptes que suposen els creixements en extensió que els ter-
ritoris urbans ja plenament consolidats. Aquesta realitat present i futura del sòl 
per activitat econòmica arreu de territori requereix d’aproximacions distintes 
a la cadena de valor i, conseqüentment, de saber prioritzar i discriminar objec-
tius per a cada cas.

Pel que fa a legislació urbanística, s’han abordat algunes de les problemàtiques 
actuals que detectem, i s’han proposat línies de treball per a millorar els reptes 
que avui tenen els sòls per activitats econòmiques (superar la rigidesa dels ins-
truments de planejament, reflexionar sobre els drets i obligacions del marc le-
gal urbanístic vigent, renovar les restriccions que suposa la normativa urbanís-
tica referent als usos permesos en aquests tipus de sòls, i acotar el cost del 
temps com a variable clau per a la viabilitat econòmica i financera d’aquests 
processos de transformació).

Finalment, els reptes que ens suposen els sòls d’activitat econòmica avui ja 
consolidats i en funcionament necessiten d’instruments complementaris a les 
eines urbanístiques tradicionals. Els instruments propis de la promoció econò-
mica i dels plans de gestió tenen un paper cabdal per a donar continuïtat i re-
sultat a iniciatives que, únicament des dels instruments de planejament i gestió 
urbanística, tenen avui un recorregut que difícilment poden estendre’s més 
enllà dels darrers esglaons de la cadena de valor de la transformació del sòl. El 
present treball, sense voluntat de ser exhaustiu, enuncia el model Business Im-
provement District com a possible model de col·laboració publicoprivada a ex-
plorar per a completar la reactivació dels sòls d’activitat econòmica avui conso-
lidats.
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El bagatge urbanístic desplegat des de la transició fins avui ha estat enorme, i 
sols cal passejar-se per la major part de pobles i ciutats de Catalunya per palpar 
la qualitat dels entorns urbans. Els grans dèficits urbanístics heretats d’abans 
de la democràcia (manca de zones verdes, equipaments, carrers sense urbanit-
zar, manca de serveis públics, etc.) avui podem dir que són reptes assolits. Per 
contra, els entorns urbans destinats a la indústria i a l’activitat econòmica han 
quedat relegats a un segon terme. A la present ponència hem desgranat el 
creixent desajust d’aquesta part del territori de Catalunya, que avui necessi-
tem posicionar-lo en termes d’interès general. Sense el compromís del públic, 
no serà possible capgirar la situació. Sense el compromís del teixit empresarial, 
menys encara.
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Resum

El subministrament d’aigua a poblacions és i ha estat sempre un servei imprescindi-
ble per al desenvolupament de la vida urbana. En aquest treball proporcionarem una 
visió general d’aquest servei a Catalunya, veurem com està ubicat en l’anomenat ci-
cle integral de l’aigua, en quines fases es divideix, quins són els destinataris del ser-
vei, quines administracions hi tenen competències, quines formes de prestació del 
servei existeixen i quins avantatges i inconvenients presenten cadascuna d’elles, 
quantes empreses es dediquen a la distribució d’aigua, com s’estableixen les tarifes 
del servei, quantes tarifes de subministrament existeixen i com es regulen, així com 
quins són els principals reptes als quals s’enfronta aquest servei i quines oportuni-
tats de millora s’hi presenten des del punt de vista de l’interès general.

En definitiva, aquest treball pretén aportar diferents elements de reflexió sobre la 
prestació d’un servei públic essencial per al benestar de les persones i per a la com-
petitivitat d’una bona part de les empreses del país i, en la mesura del possible, apor-
tar certs criteris que puguin ser útils per a la regulació del servei públic d’abastament 
d’aigua.

1. Usos de l’aigua i Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/CE)

Que l’aigua sigui sinònim de vida ha estat la causa que les civilitzacions s’hagin 
construït en entorns on ha existit una adequada disponibilitat. I quan no ha es-
tat així, o pel propi creixement de la població la disponibilitat d’aigua ha resul-
tat insuficient, s’han hagut de construir infraestructures per a poder posar l’ai-
gua al seu abast. Històricament, l’aigua s’ha concebut, no només com un 
element necessari per a l’abastament de la població, sinó com un element es-
sencial per al desenvolupament de tota activitat econòmica. Per tant, el marc 
normatiu de l’aigua i la seva gestió s’ha abordat, tradicionalment, des del punt 
de vista antropocèntric.
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Arran de l’aprovació de la Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/CE), a finals de 
l’any 2000, a la Unió Europea es produeix un canvi normatiu molt significatiu 
sobre la visió tradicional de l’aigua i la seva gestió. Aquesta directiva ja no no-
més considera l’aigua des del punt de vista dels usos humans, sinó també com 
un element bàsic i essencial dels ecosistemes naturals. En conseqüència, jurídi-
cament, l’aigua ha passat a tenir una nova dimensió o un nou ús, els usos ambi-
entals, que s’han de compatibilitzar amb els usos tradicionals de l’aigua: l’abas-
tament a poblacions i el desenvolupament d’activitats econòmiques.

Paral·lelament a aquesta nova visió, la pròpia DMA ha posat un especial èmfasi 
en el principi de recuperació de costos i la seva internalització. I, a tal efecte, ha 
definit tres tipus de costos: financers, ambientals i de recurs. A grans trets, els 
costos financers són els costos d’operació i manteniment dels serveis d’aigua i 
la recuperació de les inversions efectuades. Els costos ambientals són els cos-
tos de reparació del dany que causa la captació d’aigua al medi, així com el 
dany que provoca el seu abocament una vegada utilitzada. Finalment, els cos-
tos de recurs són els costos d’oportunitat que cada ús comporta en relació 
amb altres usos alternatius, en la mesura que l’aigua tot i ser un recurs renova-
ble no és un element il·limitat.

A partir de l’aprovació de la DMA i la seva transposició en els diferents estats 
membres de la UE, s’ha generat un ampli debat sobre la recuperació de costos 
del cicle integral de l’aigua i la necessitat de la seva completa recuperació i in-
ternalització. Un debat de per si complex, en el qual hi conflueixen interessos 
molt contraposats. I ja sigui per desconeixement o per l’existència d’interessos 
específics o sectorials, el debat sobre la recuperació de costos no sempre s’ha 
enfocat cap a la preservació de l’interès general.

El debat sobre la recuperació de costos també s’ha traslladat als serveis d’abas-
tament urbà, com a part del cicle integral de l’aigua. Certament, en determi-
nats serveis d’abastament es pot constatar que no es recuperen tots els cos-
tos. Aquesta situació s’evidencia amb un mal servei o en un deteriorament de 
les xarxes de distribució per manca de manteniment i reposició. Tanmateix, 
sovint la distribució d’aigua a poblacions és una activitat en la qual s’obtenen 
uns guanys que van més enllà de la seva adequada i justa retribució, si tenim en 
compte que es tracta d’un servei bàsic i essencial, tant per al benestar de les 
persones com per al desenvolupament de les activitats econòmiques que es 
porten a terme dins del teixit urbà. Probablement, d’ençà l’aprovació de la 
DMA, el debat s’ha centrat excessivament en la recuperació de costos i la seva 
internalització i, probablement, no s’ha aprofundit amb la mateixa intensitat 
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sobre la gestió del servei públic, la seva transparència i bona governança. No 
obstant això, no ha estat fins aquests darrers anys que ha començat a prendre 
força el debat sobre la “remunicipalització dels serveis d’abastament urbà”. 
Sens dubte, en aquest àmbit, tant a l’Estat espanyol com a Catalunya hi ha un 
ampli recorregut de millora.

2. Usos urbans de l’aigua a Catalunya

A Catalunya, d’acord amb estudis de l’ACA, la demanda anual d’aigua per a tots 
els usos humans és de l’ordre de 2.825 Hm3, essent el reg agrícola el principal 
destinatari. Pràcticament el 100% de la població catalana s’abasteix a través 
dels serveis d’abastament d’aigua municipals. Concretament, l’any 2016, els vo-
lums subministrats per les xarxes municipals van assolir gairebé els 500 Hm3, 
dels quals gairebé dues terceres parts tenien com a destinataris els usuaris do-
mèstics i la resta les diferents activitats econòmiques que es porten a terme als 
municipis (comerç, turisme, indústria, etc.).

Així, els consums dels usos urbans de l’aigua efectuats a través de les xarxes 
municipals d’aigua durant l’any 2016 van ser els següents 1:

Taula 1

Hm3 consumits 2016

Ús domèstic 318,41 64,58%

Activitats econòmiques urbanes 174,62 35,42%

Total xarxes municipals 493,02 100,00%

Si tenim en consideració que la població catalana a la fi de 2016 era de 7.514.126 
habitants, el consum anual per habitant es va situar en 42,37 m3, el que suposa 
un consum de 116 litres per habitant i dia.

1. Totes les taules han estat elaborades amb dades obtingudes de l’Agència Catalana de l’Aigua 
juntament amb elaboracions pròpies. El treball expressa el punt de vista de l’autor i o el de 
l’Agència Catalana de l’Aigua.
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3. Fases del cicle integral de l’aigua dels usos urbans de l’aigua

3.1. Fases dels usos urbans de l’aigua: abastament i sanejament

El cicle integral de l’aigua comença amb la seva captació i finalitza amb el seu 
retorn al medi una vegada utilitzada. Gràficament:

 

Abastament 
en alta

Abastament
en baixa

El cicle integral de l’aigua contempla dos grans àmbits, els quals es divideixen 
en subàmbits amb fases diferenciades:

Taula 2

Fase Subàmbit Àmbit

Captació d’aigua del medi Abastament en alta Abastament

Transport a potabilitzadora Abastament en alta Abastament

Potabilització Abastament en alta Abastament

Transport a dipòsits municipals Abastament en alta Abastament

Subministrament aigua potable (usuaris domèstics i 
activitats econòmiques)

Abastament en baixa Abastament

Abocament al clavegueram Sanejament en baixa Sanejament

Depuració d’aigües residuals urbanes Sanejament en alta Sanejament

Abocament de l’aigua depurada al medi (riu o mar) Sanejament en alta Sanejament
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Dels 948 municipis que té Catalunya, per diverses circumstàncies, el cicle inte-
gral de l’aigua no és sempre igual, ni passa per totes les fases descrites en la 
taula anterior. Sens dubte, la grandària del municipi i la disponibilitat d’aigua 
són els elements més rellevants que caracteritzen el subministrament d’aigua 
a poblacions. En els municipis del Pirineu la captació i potabilització d’aigua es 
pot dur a terme amb petites infraestructures amb un cost baix, tant de cons-
trucció com d’explotació. La facilitat d’accés als recursos hídrics i la seva quali-
tat permeten prestar el servei amb un cost baix. Per contra, a les grans àrees 
metropolitanes del país, es requereixen importants infraestructures, tant per 
dur a terme la captació i transport, com per a la seva potabilització. Òbvia-
ment, aquestes grans infraestructures donen servei no només a un sol munici-
pi sinó a un conjunt de municipis. Lògicament, les infraestructures que es re-
quereixen en cada cas són molt diferents entre si i el cost que comporten 
també. I no només en termes de valors absoluts, sinó també en termes de va-
lors relatius, és a dir, tenint en compte el nombre d’usuaris sobre els quals es 
pot repercutir el cost del servei.

Pel que fa a la distribució domiciliària i el clavegueram, les diferències no són 
tan significatives, ja que el cost d’aquest servei, bàsicament, només varia pel 
nivell de concentració urbana del municipi, així com pels desnivells que cal su-
perar. Així, el cost del servei de distribució ja dins del municipi i també del cla-
vegueram no sol presentar variacions tan rellevants en relació amb el nombre 
d’usuaris del servei.

I pel que fa a la depuració de les aigües residuals urbanes, a 31 desembre de 
2017, Catalunya disposava de 517 estacions depuradores d’aigües residuals ur-
banes (EDAR) que donaven servei a 601 municipis, el que representa el 97% de 
la població. En relació amb el cost del servei de sanejament en alta també hi ha 
diferències significatives, tant en termes absoluts com relatius.

Pel que fa als mecanismes per a fer front als costos del servei d’abastament, és 
molt habitual l’ús d’instruments tarifaris (en versió de taxa o preu), mentre 
que en el clavegueram sol ser més habitual la figura de la taxa. I pel que fa a la 
depuració de les aigües residuals, a Catalunya el cost del servei es finança ínte-
grament amb un impost: el cànon de l’aigua. Així, el cànon de l’aigua és un im-
post de la Generalitat de Catalunya que recapta l’ACA i que té com a destinació 
diferents fases del cicle de l’aigua, com la depuració de les aigües residuals, 
actuacions per garantir la disponibilitat d’aigua per a tots els usos, inclosos els 
usos ambientals, així com la preservació de les masses d’aigua i el seu control.
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En general, cada municipi té una tarifa de subministrament (preu o taxa) que 
inclou els costos des de la captació fins al subministrament als usuaris. A grans 
trets, es pot afirmar, tot i que amb certs matisos, que cada municipi té la seva 
pròpia tarifa de subministrament.

I per contra, en la depuració de les aigües residuals, en finançar-se íntegrament 
amb un impost, el cànon de l’aigua, pot afirmar-se, també amb alguns matisos 
més o menys rellevants, que existeix un únic gravamen per a cada tipus d’ús.

Així doncs, tot i que cada vegada es tendeixi a parlar més del cicle integral de 
l’aigua, a Catalunya, pels usos domèstics, existeixen tantes tarifes de subminis-
trament d’aigua com serveis municipals, mentre que en el sanejament hi ha 
una sola “tarifa” per tot el territori.

3.2. Abastament

Tal com s’ha exposat anteriorment, en determinats àmbits territorials, per a 
poder dur a terme l’abastament domiciliari d’aigua és necessari construir im-
portants infraestructures que permeten la captació de l’aigua en el medi, la 
seva potabilització i el transport d’aquesta aigua fins als dipòsits de capçalera 
dels municipis.

A la fase prèvia a la distribució domiciliària se l’anomena abastament en alta 
(xarxes d’abastament en alta), mentre que a la fase que s’inicia a partir del di-
pòsit municipal fins als domicilis és coneix com abastament en baixa (xarxes 
d’abastament en baixa). Tot i que tècnicament l’abastament sempre es divi-
deix en alta i baixa, en general, només es parla d’aquests dos serveis quan 
l’abastament en baixa està connectat a una xarxa d’abastament en alta. Quan 
el municipi no està connectat a cap xarxa d’abastament en alta, només es par-
la de servei d’abastament, sense cap mena de distinció. El titular d’aquest ser-
vei és sempre el municipi. Per contra, quan el municipi està connectat a una 
xarxa d’abastament en alta, la titularitat del servei en alta no sol coincidir amb 
la del servei en baixa.

En general, les xarxes d’abastament en alta són de titularitat de mancomuni-
tats de municipis, de consorcis públics, així com també de consorcis publicopri-
vats, com és el cas del Consorci d’Aigües de Tarragona, o la xarxa Ter Llobregat 
que és de titularitat de la Generalitat.
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El creixement de la població i dels municipis, així com la necessitat d’assegurar 
la disponibilitat en el subministrament a poblacions, ha comportat que a Cata-
lunya s’anessin construint diverses xarxes d’abastament en alta. Òbviament, 
és en els àmbits metropolitans on són més presents les xarxes d’abastament 
en alta, però aquest tipus de xarxes també existeixen en àmbits rurals, on la 
disponibilitat d’aigua havia constituït un problema endèmic.

Dels 948 municipis catalans, a desembre de 2016, poc més del 40% estaven 
connectats a una xarxa d’abastament en alta, però gairebé el 85% de la pobla-
ció catalana residia en municipis que es troben connectats a xarxes d’abasta-
ment en alta, tal com es pot veure a continuació:

Taula 3

 
 

Connectats a Xarxa en alta No connectats a Xarxa en alta TOTAL

Nombre de 
municipis

Població Nombre de 
municipis

Població Nombre de 
municipis

Població

TOTAL 397 41,88% 6.275.183 83,51% 551 58,12% 1.238.943 16,49% 948 7.514.126

El fet que un municipi estigui connectat a una xarxa d’abastament en alta no sig-
nifica que no disposi o no utilitzi recursos locals. Hi ha un nombre important de 
municipis en els quals el subministrament urbà prové tant de xarxes d’abasta-
ment en alta com de recursos locals (pous i captacions en el medi). La connexió a 
una xarxa d’abastament en alta no només ha permès poder disposar d’un major 
volum d’aigua per al subministrament urbà, imprescindible per al creixement 
dels nostres pobles i ciutats, sinó que també aporta una major garantia, en la me-
sura que l’abastament urbà no queda condicionat només pels recursos propis.

És previsible que en els propers anys, les xarxes d’abastament en alta continu-
ïn guanyant pes, tant per l’extensió de les xarxes existents com, eventualment, 
per la creació de noves xarxes d’abastament en alta. Pel que fa a la interconne-
xió de xarxes d’abastament en alta, actualment no hi cap xarxa d’abastament 
en alta que estigui connectada amb una altra xarxa d’aquest tipus. Des del 
punt de vista de la garantia per al subministrament pels usos urbans, la conne-
xió dels municipis a xarxes d’abastament en alta i, fins i tot en alguns casos la 
interconnexió de les xarxes en alta entre si, és desitjable. Ara bé, la connexió 
d’un municipi a una xarxa d’abastament en alta no sempre és possible i, en 
molts casos, tampoc no és necessària, en la mesura que els recursos locals pu-
guin satisfer adequadament els usos urbans.
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Els costos d’eventuals restriccions en l’abastament urbà poden arribar a ser 
enormement quantiosos. Factors com el canvi climàtic o la necessitat de pre-
servar l’ús ambiental tendiran a disminuir la disponibilitat de recursos hídrics 
pels usos urbans. Per tant, també és probable que en el futur s’hagin d’abordar 
determinades interconnexions de xarxes en alta. Tanmateix, la interconnexió 
de xarxes pot comportar la interconnexió de conques o transvasaments. Tant 
l’actual distribució de competències (Generalitat a les conques internes i Admi-
nistració General de l’Estat a la conca catalana de l’Ebre) com el component 
territorial, antropològic, social i ideològic que sempre envolta l’aigua, no per-
met emprendre un debat asserenat sobre la conveniència de determinades in-
terconnexions. Probablement, aquestes raons expliquen que a Catalunya no hi 
ha cap previsió d’interconnexió entre les actuals xarxes d’abastament en alta 
que puguin comportar interconnexió de conques.

Pel que fa al volum subministrat per les xarxes d’abastament en alta, l’any 
2016, les xarxes en alta van subministrar 352,20 Hm3, el que suposa que la ma-
jor part de l’aigua consumida a través dels serveis d’abastament en baixa 
(493,02 Hm3) prové d’una xarxa d’abastament en alta. No obstant això, cal te-
nir present que les pèrdues que es produeixen en el subministrament en l’àm-
bit urbà se situen en conjunt gairebé en el 30%. Òbviament, també en l’àmbit 
de les pèrdues o rendiments de les xarxes municipals existeixen importants 
variacions. En general, a mesura que creix la grandària d’un municipi major és 
el rendiment de la xarxa de distribució i, per tant, les pèrdues són menors. I a 
l’inrevés. No obstant això, de cara als propers anys, la tendència ha d’anar cap 
a una progressiva millora dels rendiments de les xarxes, que permetrà una re-
ducció de les pèrdues. El fet que d’ençà l’any 2012 s’hagi començat a gravar a 
les entitats subministradores (tant en alta com en baixa) amb el cànon de l’ai-
gua per la diferència entre l’aigua captada i l’aigua facturada, introdueix, sens 
dubte, un clar incentiu per millorar l’eficiència i rendiment de les xarxes.

4. Competències en el cicle urbà de l’aigua

A l’Estat espanyol, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local estableix (article 25) que el municipi exercirà sempre com a compe-
tència pròpia l’abastament d’aigua potable a domicili i l’evacuació i tractament 
de les aigües residuals. Així mateix, l’article 26 d’aquesta llei estableix que els 
municipis hauran de prestar sempre els serveis d’abastament domiciliari d’ai-
gua i el clavegueram.
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Així mateix, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text re-
fós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya també estableix que el mu-
nicipi té competències pròpies en el subministrament d’aigua, les clavegueres i 
el tractament d’aigües residuals (art. 66.3). I l’article 67 estableix que els muni-
cipis han de prestar, entre d’altres, ja sigui de forma independent o associada, 
l’abastament domiciliari d’aigua potable i el clavegueram.

Així doncs, tant la normativa espanyola com la catalana estableixen que el sub-
ministrament d’aigua a domicili és un servei públic de competència municipal, 
el qual sempre és de prestació obligatòria. La normativa no esmenta explícita-
ment a qui correspon la competència de la captació i potabilització d’aigua. No 
obstant això, per poder subministrar aigua potable en l’àmbit urbà és evident 
que algú l’ha de captar i tractar. Per tant, per lògica deducció també són els 
municipis els que en principi tindrien la competència per la captació i potabilit-
zació de l’aigua. Tanmateix, la captació requereix disposar de la corresponent 
concessió demanial del domini públic hidràulic que queda regulada en la llei 
d’aigües (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas). Per tant, els municipis sempre han de por-
tar a terme el servei d’abastament domiciliari, però això no comporta necessà-
riament que efectuïn la seva captació i potabilització, ja que l’abastament en 
baixa, en molts municipis, prové d’una xarxa d’abastament en alta.

No obstant això, ni la normativa espanyola ni la catalana distingeixen l’abasta-
ment en alta i l’abastament en baixa. Probablement, no efectuen aquesta dis-
tinció perquè no en tots els municipis existeix la separació del servei d’abasta-
ment en dues fases (alta i baixa). O perquè, per subministrar aigua potable a 
domicili, cal haver-la captat i tractat i, per tant, aquesta fase del cicle de l’aigua 
ja es considera inclosa dins de la competència municipal del subministrament. 
O bé perquè la normativa ja té en compte que hi ha municipis que no capten ni 
potabilitzen l’aigua, sinó que l’obtenen a partir de les xarxes d’abastament en 
alta, i per aquest motiu ja no s’hi refereix.

En general, les infraestructures d’abastament en alta són de titularitat del con-
junt de municipis que hi estan connectats, els quals s’han anat constituint en 
formes jurídiques singulars, tals com mancomunitats i consorcis. S’ha de fer 
una menció especial a la xarxa Ter Llobregat, que no és de titularitat municipal, 
sinó de la Generalitat, i el Consorci d’Aigües de Tarragona, que agrupa munici-
pis de les comarques tarragonines i les empreses del camp de Tarragona.

001-256 ponenciasEIX10.indd   223 22/07/2018   15:51:22



224

La gestió del servei públic d’abastament d’aigua a Catalunya

La construcció de xarxes d’abastament en alta comporta, en general, impor-
tants inversions que depassen àmpliament les possibilitats d’un sol municipi. A 
més a més, requereixen una massa crítica d’usuaris per tal de poder fer efecti-
va la viabilitat econòmica de la inversió i, per tant, que la recuperació de costos 
a través de la tarifa sigui possible. Per aquest motiu, la construcció de bona 
part de les xarxes d’abastament en alta no s’han finançat únicament a compte 
de la recuperació de costos que aportarà la tarifa corresponent, sinó que en 
molts casos s’han hagut de finançar amb aportacions a fons perdut de les ad-
ministracions. I no només dels pressupostos generals dels municipis destinata-
ris del subministrament, sinó d’administracions d’àmbit superior, com la Gene-
ralitat, l’ACA, de programes de la Unió Europea, diputacions, etc.

Les polítiques d’equilibri territorial comporten que en determinats àmbits ter-
ritorials les administracions superiors hagin hagut d’aportar els recursos que 
les tarifes no podien proporcionar. Però, en cap cas, aquestes aportacions no 
constitueixen un incompliment del principi de recuperació de costos que esta-
bleix la DMA, sinó que constitueix una necessària política de reequilibri i co-
hesió territorial, que ha de permetre que qualsevol ciutadà, visqui en el munici-
pi que visqui, disposi dels recursos hídrics necessaris per al subministrament 
domiciliari i desenvolupament de la vida urbana.

5. Formes de prestació del servei d’abastament

El servei públic d’abastament pot prestar-se mitjançant gestió directa o indi-
recta. Així doncs, quan el propi ajuntament o un ens públic o societat mercantil 
pública de la seva titularitat presta amb mitjans propis el servei d’abastament 
als ciutadans parlem de gestió directa del servei. Aquest tipus de gestió supo-
sa, generalment, que l’ajuntament o aquestes entitats públiques no només 
presten efectivament el servei sinó que també facturen el cost del servei als 
usuaris. Les formes jurídiques de gestió directa més habituals són:

• Entitat Local / Organisme Autònom Administratiu

• Entitat Pública Empresarial Local / Societat Mercantil Local

Per contra, un servei públic es porta a terme de forma indirecta quan és un 
tercer (una empresa privada o majoritàriament privada) qui presta el servei. 
Aquest tipus de gestió suposa, generalment, que aquestes empreses no no-
més presten efectivament el servei, sinó que facturen pel servei, no al seu titu-
lar (ajuntament), sinó als usuaris. Les formes més habituals són:
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• Contractes de gestió de servei públic o contractes de concessió

• Societats mercantils amb participació de socis privats (majoritaris) i pú-
blics (minoritaris)

En general, la gestió indirecta comporta realitzar una licitació pública de la 
prestació del servei. No obstant això, a Catalunya encara no sempre és així. En 
determinats àmbits territorials, el titular del servei públic (ajuntament) presta 
el servei de forma indirecta sense que hi hagi hagut cap licitació pública. En 
general, són situacions fruit d’antigues concessions demanials d’aigua per a 
l’abastament a poblacions concedides a favor d’empreses privades, quan el 
subministrament d’aigua a poblacions no estava configurat com un servei pú-
blic de titularitat municipal. És de preveure que, en els propers anys, a mesura 
que les concessions demanials a favor d’empreses privades arribin a la seva fi, 
els ajuntaments passaran a tenir la condició de titular de la concessió demanial 
d’aigua, sens perjudici que aquests ajuntaments decideixin prestar el servei de 
subministrament mitjançant formes de gestió directa o indirecta. I, de forma 
anàloga, en els àmbits en què existeix una xarxa d’abastament en alta, les 
mancomunitats o consorcis hauran de ser les titulars de les concessions dema-
nials de l’aigua que es capta des de la corresponent xarxa en alta i els ajunta-
ments que integren aquestes mancomunitats hauran de disposar del correspo-
nent conveni per al servei de subministrament en baixa.

A banda de les formes de gestió directa o indirecta descrites anteriorment, 
també existeixen formes de prestació que reuneixen tant aspectes de la gestió 
directa com de la indirecta. Així, també hi ha municipis en els quals el prestador 
del servei és una empresa privada que porta a terme efectivament el servei, 
però qui factura al consumidor final és l’ajuntament. En aquests casos la rela-
ció contractual entre l’ajuntament i l’empresa prestadora del servei s’acostu-
ma a instrumentar a través d’un contracte de servei.

Pel que fa a la gestió indirecta, la recent Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico es-
pañol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/
UE, de 26 de febrero de 2014, introdueix canvis en diversos aspectes de les dife-
rents formes de gestió indirecta, però aquests no incidiran en els contractes 
vigents a l’entrada en vigor d’aquesta llei, sinó que continuaran regint-se per la 
normativa mitjançant la qual foren licitats.
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En qualsevol cas, l’elecció de la forma de gestió (directa/indirecta) en la presta-
ció del servei públic correspon als ajuntaments. I és evident que en aquesta 
elecció hi tenen una importància cabdal els criteris ideològics, sens perjudici 
dels aspectes tècnics que sempre s’han de tenir en consideració. Sense volun-
tat de caure en l’exhaustivitat, hi ha aspectes de naturalesa tècnica rellevants 
que els equips de govern dels municipis haurien d’analitzar i valorar a l’hora 
d’escollir el model de gestió i la seva forma jurídica corresponent.

a. Naturalesa del servei. El subministrament d’aigua és un servei monopo-
lístic en el qual el consumidor no pot escollir el subministrador. A dife-
rència d’altres subministraments bàsics (p. ex. electricitat, telefonia i 
dades, etc.) on sempre hi ha la possibilitat d’escollir entre diferents 
operadors, en el subministrament d’aigua no hi ha cap tipus d’elecció. 
El servei de subministrament d’aigua és un servei públic de titularitat 
municipal, mentre que el subministrament d’electricitat no té aquesta 
consideració legal.

b. Necessitat del servei. El subministrament d’aigua urbà és un servei es-
sencial del qual no en pot prescindir cap ciutadà, ni cap activitat econò-
mica que es desenvolupi en aquest àmbit. La qualitat del servei i el preu 
són elements essencials que incideixen tant en el benestar i economia 
de les persones com en la competitivitat dels serveis i indústria que es 
desenvolupen dins de la xarxa urbana.

c. Inversions. El servei de subministrament pot comportar haver de dur a 
terme importants inversions que requereixen un temps considerable 
per a poder recuperar el seu cost a través de les tarifes. Aquesta situa-
ció era més freqüent en el passat, que no pas en l’actualitat, quan per a 
subministrar aigua calia dur a terme importants infraestructures en alta 
o bé dotar al municipi d’una xarxa de distribució en condicions. Afortu-
nadament, cada vegada més, aquests serveis estan més ben dotats des 
del punt de vista de les infraestructures i la necessitat de fortes inversi-
ons, concentrades en el temps, ja no és sempre un factor rellevant. Pel 
que fa estrictament al servei en baixa, és habitual que la necessitat d’in-
versions es concentri en inversions de reposició, que poden ser acomo-
dables amb relativa facilitat a la seva recuperació en tarifa. Així doncs, 
la necessitat de noves inversions i la seva possibilitat d’espaiar-les en el 
temps és un element que els responsables polítics han de contemplar, 
tenint en consideració criteris tècnics.

d. Activitat empresarial i perímetre del servei. El subministrament d’ai-
gua és en si mateix una activitat econòmica, però al seu torn és un ser-
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vei públic. En empreses en règim de mercat, l’expansió del negoci no és 
només un desig o objectiu, sinó que en molts casos és una necessitat de 
supervivència. Però en l’àmbit del servei públic, el mercat és únicament 
i exclusivament el perímetre de prestació del servei públic. Això no sig-
nifica que les empreses privades que es dediquen al subministrament 
d’aigua no tinguin com a objectiu aconseguir nous contractes de gestió 
d’aquest servei i, per tant, el creixement del seu negoci, sinó que des 
del punt de vista del servei públic d’abastament domiciliari, el seu titu-
lar ha de circumscriure’s únicament i exclusivament al seu àmbit munici-
pal. És important la distinció. Si bé és legítim que les empreses privades 
dedicades al subministrament d’aigua tinguin com a objectiu el seu crei-
xement i expansió, no seria admissible que utilitzessin el servei públic 
com a palanca per aconseguir nous mercats.

e. Forma de prestació del servei i còmput dins dels límits de deute i de 
dèficit públic de l’administració pública local. La normativa vigent en 
matèria d’estabilitat pressupostària i control del dèficit públic estableix 
uns límits en matèria de dèficit i deute per al conjunt de les administraci-
ons. El govern de l’estat determina els límits per les diferents adminis-
tracions territorials, entre les quals l’administració local. Per altra ban-
da, el Sistema Europeu de Comptes (SEC) estableix els criteris per a 
determinar si una determinada activitat es considera inclosa dins del 
sector de les Administracions Públiques i, per tant, si el seu resultat i 
deute computen dins dels límits establerts. De totes maneres, quan la 
gestió és directa i es porta a terme directament per l’ajuntament o mit-
jançant un organisme autònom administratiu, el servei computarà dins 
del sector de les Administracions Públiques. Per contra, si la gestió és 
directa però es presta mitjançant una empresa pública i es cobra una 
tarifa adequada, el servei podria no considerar-se dins del perímetre 
municipal als efectes de còmput dels límits de deute i dèficit. Quan el 
servei es presta mitjançant gestió indirecta, i l’empresa que porta a ter-
me el servei percep la corresponent tarifa de l’usuari, probablement no 
es considerarà mai dins del perímetre municipal i no computarà dins 
dels límits de deute i dèficit.

 De totes maneres, la inclusió del servei dins del perímetre municipal cal-
drà analitzar-la cas per cas, analitzant si es cobra una contraprestació 
directament de l’usuari i les transferències de riscos entre el titular del 
servei i el prestador del servei.
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f. Durada dels contractes de la prestació del servei de forma indirecta. 
En cas de gestió indirecta, la durada del contracte és molt rellevant, ja 
que la normativa de contractació permet durades que van molt més en-
llà dels mandats municipals de 4 anys. És evident que la naturalesa de 
determinats contractes no poden estar condicionats a les durades dels 
mandats municipals, però també és evident que l’elecció d’un determi-
nat model per part d’un consistori no hauria de poder hipotecar l’elec-
ció de la forma de gestió futura durant molts mandats municipals. La 
nova normativa de contractes (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contra-
tos del Sector Público) permet durades de fins a 40 anys en els contrac-
tes de concessió d’obra i servei. Més enllà de les formalitats legals, que 
lògicament passen per haver de justificar tècnicament la durada dels 
contractes, aquest tipus de decisions s’haurien d’adoptar amb total 
transparència, un ampli consens entre els electes municipals i, proba-
blement, amb una veritable participació ciutadana. La durada que pot 
arribar a tenir un contracte d’aquest tipus (fins a 40 anys!) pot hipote-
car l’elecció de la forma de gestió durant un nombre molt important de 
mandats futurs.

g. Empreses mixtes: societats mercantils amb participació pública. En la 
prestació del servei de subministrament és habitual trobar tant empre-
ses concessionàries, com empreses mixtes, és a dir, empreses mercan-
tils en les quals hi participen tant accionistes privats com públics, també 
anomenades empreses d’economia mixtes.

 En les societats d’economia mixta una part del capital social pertany a 
l’administració titular del servei, mentre que l’altra part són accionistes 
privats. En aquests casos el titular del servei (l’ajuntament) forma part 
dels òrgans de decisió de l’operador, en el que també hi formen part 
accionistes privats. Evidentment, els interessos de l’administració (com 
a titular del servei) i els de l’operador no tenen perquè ser idèntics. I en 
alguns casos poden ser contraposats, com pot succeir en el procés 
d’aprovació de tarifes, en la qual el titular del servei, i que teòricament 
ha d’aprovar la tarifa, és, al seu torn, accionista de l’empresa mixta, en 
la qual també hi ha accionistes privats. Lògicament, i legítimament, els 
accionistes sempre tindran com objectiu maximitzar benefici, mentre 
que el titular del servei té com a objectiu la preservació del servei públic 
i la seva adequada prestació. Per tant, que l’administració sigui titular 
del servei i alhora accionista d’una empresa mixta de capital majoritària-
ment privat és, com a mínim, un equilibri força complex per als conflic-
tes d’interessos que poden produir-se. No obstant això, hi ha qui sosté 
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que si l’administració forma part dels consells d’administració d’aquest 
tipus d’empresa s’introdueix un mecanisme de control, i una oportuni-
tat, per a poder establir criteris de servei públic en la presa de decisions 
de l’operador. Cal recordar que en les societats mercantils les decisions 
s’acaben adoptant en funció de vots dels accionistes que atorga la seva 
participació en el capital de la companyia. Sense voluntat d’entrar en la 
valoració dels mecanismes de col·laboració publicoprivada, sens dubte, 
existeixen mecanismes de control més eficients que no requereixen 
que el titular del servei formi part de la propietat de l’empresa i, 
d’aquesta manera, evitar possibles casos de conflicte d’interessos.

 La progressiva necessitat de millorar la governança pública i la transpa-
rència ha comportat un progressiu desplegament de normes per regu-
lar les incompatibilitats dels alts càrrecs, així com la implementació de 
mecanismes per evitar conflictes d’interessos. Tot i l’avenç assolit en 
diversos àmbits de la governança de la gestió pública, no deixa de resul-
tar paradoxal que s’hagin potenciat les figures de col·laboració publi-
coprivades sense que, de forma paral·lela, s’hagin desenvolupat amb la 
mateixa intensitat mecanismes de control efectiu per evitar conflictes 
d’interessos que es poden produir.

h. La forma jurídica de l’externalització del servei. La concessió d’obra i 
servei públic. Probablement, el contracte de concessió sigui la forma 
més habitual de gestió indirecta de prestació del servei públic d’abasta-
ment d’aigua. Un aspecte rellevant que introdueix la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público és el canvi del contracte con-
cessió. Amb la nova normativa, la concessió ja no queda vinculada a la 
titularitat de la competència, sinó a la transferència del risc operacional 
al concessionari. Amb la normativa anterior, el contracte de concessió 
de serveis quedava limitat als serveis en els quals l’administració conce-
dent era titular de la competència, mentre que amb la nova normativa, 
aquesta limitació desapareix i qualsevol tipus de servei que liciti una ad-
ministració podrà adoptar o no la forma de concessió. Tot dependrà de 
la transferència de riscos. Aquest canvi implicarà que el servei de submi-
nistrament d’aigua podrà quedar configurat com un contracte de ser-
veis (si no hi ha transferència de riscos) o com un contracte de conces-
sió si efectivament hi ha transferència del risc operacional.

i. Externalització del servei. Empreses concessionàries i empreses mix-
tes. Quan s’opti per un model de gestió indirecta, ja sigui mitjançant 
concessió o mitjançant una empresa mixta, un aspecte molt rellevant 
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és poder establir si el servei s’ha de prestar mitjançant una empresa cre-
ada ad hoc, és a dir una empresa que tingui la prestació d’aquest servei 
públic com a únic objecte social, o bé si aquest servei pot ser prestat 
per una empresa que es dediqui a serveis relacionats amb el cicle de 
l’aigua en un àmbit territorial d’ampli abast. Òbviament, la grandària del 
municipi pot ser un element que condicioni aquesta decisió, ja que en 
municipis petits pot resultar econòmicament inviable o excessivament 
costós constituir una empresa per prestar aquest únic servei. Ara bé, si 
el municipi disposa de la suficient massa crítica, des del punt de vista del 
control del servei públic, és desitjable que el concessionari es constitu-
eixi en una societat que tingui com a únic objecte social la prestació 
d’aquest servei. I això és important, atès que en aquests contractes és 
habitual contemplar revisions tarifàries en base a estudis de costos. Tot 
i que un estudi de costos per la fixació d’una tarifa és una projecció a 
futur, la base històrica, és a dir, la comptabilitat de l’empresa operado-
ra, és un element bàsic i essencial. En una empresa en què la seva única 
activitat sigui la prestació d’un determinat servei públic, la comptabili-
tat serà el fidel reflex de la gestió i del cost actual del servei. Per contra, 
si l’empresa en qüestió porta a terme diferents activitats, la comptabili-
tat recollirà la gestió i els costos dels múltiples serveis i, per tant, el titu-
lar del servei difícilment podrà arribar a conèixer el seu veritable cost.

 La limitació de les empreses concessionàries o mixtes a la prestació 
d’un únic servei públic en un únic àmbit territorial no és en cap cas una 
limitació a la llibertat empresarial que ha de regir en un model d’econo-
mia de mercat, ans al contrari. És un control en la gestió del servei pú-
blic per part del seu titular. Lògicament, aquesta limitació ha de quedar 
recollida en els corresponents plecs de la licitació.

j. Tractament fiscal als efectes d’impost de societats. També és impor-
tant el tractament del subministrament d’aigua en l’àmbit de l’impost 
de societats. L’article 34 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Im-
puesto sobre Sociedades estableix:

 Artículo 34. Bonificación por prestación de servicios públicos locales.

 Tendrá una bonificación del 99 por ciento la parte de cuota íntegra que correspon-
da a las rentas derivadas de la prestación de cualquiera de los servicios comprendi-
dos en el apartado 2 del artículo 25 o en el apartado 1.a), b) y c) del artículo 36 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de competen-
cias de las entidades locales territoriales, municipales y provinciales, excepto cuan-
do se exploten por el sistema de empresa mixta o de capital íntegramente privado.
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 La bonificación también se aplicará cuando los servicios referidos en el párrafo an-
terior se presten por entidades íntegramente dependientes del Estado o de las co-
munidades autónomas.

 Així, quan el servei de subministrament d’aigua es presta mitjançant 
una concessió o una empresa mixta, el benefici que s’obté queda sub-
jecte a l’impost de societats al tipus general (actualment fixat en el 
25%), com qualsevol activitat econòmica. Per contra, si aquest mateix 
servei es presta en règim de gestió directa mitjançant una empresa pú-
blica, sigui mercantil o no, aquesta gaudirà d’una bonificació del 99% so-
bre el tipus general. Per tant, en règim de gestió indirecta, per obtenir 
el mateix benefici després d’impostos en relació amb el capital invertit, 
la tarifa del servei haurà de ser més alta que si es prestés en règim de 
gestió directa, atès que el tractament fiscal als efectes de l’IS és dife-
rent.

 És evident que la normativa fiscal és canviant en el temps i no és l’únic 
factor a considerar davant de l’elecció d’un o altre model. Tanmateix, 
no és habitual veure aquest tipus de consideració en els estudis que han 
de portar a terme els consistoris a l’hora de decidir per quin tipus de 
model de gestió es vol optar. I la incidència d’aquest avantatge fiscal, 
actualment, no és gens menyspreable, sinó que en funció del model de 
gestió, les tarifes poden resultar substancialment diferents.

k. Règim de contractació en la compra de béns i serveis per la prestació 
del servei públic del subministrament d’aigua. Un altre aspecte relle-
vant a l’hora de l’elecció del model de gestió és el tipus de contractació 
pel qual es regirà la pròpia prestació del servei públic. Lògicament, qual-
sevol forma de gestió indirecta passa prèviament per la corresponent 
contractació administrativa per part de l’administració titular del servei. 
Però una vegada duta a terme l’elecció de la forma de prestació del ser-
vei, el tipus de contractació per la qual s’haurà de regir el servei pot arri-
bar a ser força diferent. Per dur a terme el servei de subministrament 
d’aigua, caldrà contractar determinades compres de béns i serveis.

 La contractació de béns i serveis per part de les administracions públi-
ques es regeix pel dret administratiu, mentre que les empreses priva-
des (o mixtes) es regeixen pel dret privat (civil, mercantil i laboral). El 
dret administratiu és un dret garantista, tant pel control del diner pú-
blic, com per l’obligació de promoure la lliure concurrència i igualtat 
d’oportunitats. Inevitablement, les compres de béns i serveis que ha 
d’efectuar l’administració per prestar directament un servei han de se-
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guir tramitacions llargues i complexes, fet que dificulta la rapidesa i agi-
litat que en molts casos pot requerir la gestió d’un servei com el submi-
nistrament d’aigua. Per contra, la compra de béns i serveis en règim de 
contractació privada és molt més ràpida, perquè no ha de garantir els 
principis que regeixen en el dret administratiu. A grans trets, el règim 
contractual aplicable és el següent:

•  Gestió directa (ajuntament o organisme autònom administratiu). 
Contractació administrativa. Llei de contractes del sector públic.

•  Gestió directa (empresa pública local). Contractació administrativa 
fins l’adjudicació. Contractació privada a partir de l’adjudicació. Sub-
jecció als llindars de contractació harmonitzada establerts a la llei de 
sectors exclosos.

•  Gestió indirecta (concessions, empreses mixtes). Contractació priva-
da. Subjecció als llindars de contractació harmonitzada establerts a 
la llei de sectors exclosos.

l. Noves inversions no previstes en els plecs. Si s’opta per un model de 
gestió indirecta, tot i que el plec de la licitació contempli les inversions 
de reposició i millora del servei i que també pugui contemplar determi-
nades inversions programades en el moment de la licitació, per la dura-
da d’aquests tipus de contractes, és habitual que en el decurs de la seva 
execució sorgeixin noves necessitats d’inversió que no estan específica-
ment establertes en el plec. Per tant, davant de l’elecció del model de 
gestió, és important analitzar com s’hauran de dur a terme les noves 
inversions no contemplades de forma específica en el plec i les implica-
cions que això comporta. Des del punt de vista de la prestació del ser-
vei, sempre serà menys conflictiu i més senzill pel titular del servei 
(l’ajuntament) que les noves inversions siguin executades sota la res-
ponsabilitat del prestador del servei. Tanmateix, des del punt de vista 
de la bona gestió pública, bona governança i transparència, més enllà 
del compliment de la legalitat, obliga a plantejar-se si l’execució d’una 
inversió no contemplada en el contracte de concessió no s’hauria de 
dur a terme sempre a través d’un procés de licitació pública i concur-
rent per part de l’administració titular. Però encara cal plantejar-se un 
altre element important: com l’ajuntament podrà dur a terme la recupe-
ració del cost de la nova inversió si l’ajuntament no factura en nom pro-
pi al beneficiari del servei, sinó que qui factura és l’operador?
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I un altre problema addicional és la deduïbilitat de l’IVA. Com es podrà evi-
tar que l’IVA suportat en la nova construcció no sigui un major cost per 
a l’ajuntament si qui presta i factura el servei és un concessionari i qui 
executa les noves inversions és l’ajuntament? El subministrament d’ai-
gua és un servei que, amb independència de qui el presti, i de què es 
percebi un preu o una taxa, sempre està subjecte a IVA. La Ley 37/1992, 
de 28 desembre de l’impost sobre el Valor Afegit, és clara quan estableix 
en l’article 7.8f:

 F) En todo caso, estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones 
de servicios que las Administraciones, entes, organismos y entidades del sector pú-
blico realicen en el ejercicio de las actividades que a continuación se relacionan: (...) 
Distribución de agua, gas, calor, frío, energía eléctrica y demás modalidades de 
energía. (...)

 L’IVA és un impost que grava el consumidor final, de tal manera que 
l’IVA es va traslladant d’una fase de producció a la següent. Ara bé, la 
cadena d’IVA repercutit i IVA suportat, que permet traslladar la càrrega 
impositiva al consumidor final, pot quedar interrompuda quan qui pres-
ta i factura el servei és un concessionari i qui licita les noves inversions 
és l’ajuntament. L’IVA que s’aplica a les inversions és actualment del 21% 
i, per tant, que sigui o no cost del servei és un factor molt rellevant a 
tenir en consideració.

m. Titularitat de la tarifa pel subministrament. Si el servei és indirecte, un 
altre aspecte important és la titularitat de la tarifa: si el titular del servei 
(ajuntament) o el prestador del servei (concessionari, empresa mixta). 
En l’àmbit del subministrament d’aigua sol ser habitual que l’operador 
percebi en nom propi la tarifa de l’aigua. Això significa que el concessio-
nari factura amb el seu propi NIF al destinatari del servei. No obstant 
això, el servei també pot quedar configurat de tal manera que l’opera-
dor facturi al titular del servei (ajuntament) i que sigui aquest qui facturi 
el servei al seu destinatari. L’elecció d’un o altre sistema pot tenir efec-
tes sobre el còmput o no del servei en el sistema de càlcul del dèficit i 
deute públic. Però aquest no hauria de ser l’element més rellevant.

 La fixació de les tarifes del subministrament d’aigua és una eina amb 
doble finalitat:

•  La recuperació de costos i la viabilitat del servei.

•  L’acció política mitjançant la introducció d’incentius i penalitzacions 
en les tarifes.
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 El servei de subministrament d’aigua comporta uns costos fixos molt 
elevats en relació amb els costos variables. Lògicament, cada servei té 
la seva estructura de costos, però és habitual que els costos fixos se si-
tuïn al voltant del 70%-75% dels costos totals del servei.

 Des del punt de vista empresarial, és desitjable poder traslladar l’estruc-
tura de costos a la de la tarifa, de tal manera que el component fix de la 
tarifa (p. ex., quota de servei) tingui un pes similar a la dels costos fixos. 
Per contra, políticament, hi ha un ampli consens per tal que les tarifes 
del subministrament d’aigua domèstic es regeixin per paràmetres soci-
als i ambientals. L’aigua ha de ser accessible a tota la ciutadania, però 
aquesta n’ha de fer un ús eficient i sostenible. En els darrers anys s’han 
anat implantant mecanismes en aquest sentit: tenir en consideració el 
nombre de residents per habitatge o establir tarifes reduïdes per tal de 
protegir els sectors més desafavorits. I, fins i tot, s’ha desenvolupat 
normativa, no pas exempta de polèmica, que prohibeix el tall del submi-
nistrament quan no es pot fer front al seu cost. També des del punt de 
vista ambiental hi ha un ampli consens polític i social que cal incentivar 
el consum eficient, així com “penalitzar” el consum sumptuari. És habi-
tual que les tarifes domèstiques es configurin amb tarifes unitàries crei-
xents quan augmenta el consum. Així, per exemple, a l’àrea metropoli-
tana de Barcelona, el preu per metre cúbic del primer bloc (de 0 a 6 m3) 
és de 0,6189 €/m3, mentre que el cinquè bloc (més de 18 m3) és de 
3,0946 €/m3.

 Tant les polítiques socials com les ambientals comporten aplicar preus 
per metre cúbic reduïts per trams de consum baixos i preus elevats per 
als trams de consum més alts. A més a més, en la mesura que la major 
part del cost del servei és fix, els operadors tenen uns costos marginals 
decreixents. Per tant, la necessitat d’introduir aspectes ambientals o 
socials en les tarifes fa que els preus es fixin en contra d’allò que seria 
d’esperar si s’establissin en base als costos del servei que són decrei-
xents en termes marginals.

 Aquesta situació obliga a plantejar-se qui ha d’assumir el cost de les po-
lítiques socials o ambientals que es porten a terme a través de les tari-
fes d’aigua. Des del punt de vista empresarial, no té sentit que sigui 
l’operador qui les hagi d’assumir. Ara bé, des del punt de vista social o 
ambiental tampoc té cap mena de lògica que l’operador obtingui un in-
grés marginal major per cada metre cúbic addicional subministrat quan 
el cost marginal d’aquests metres cúbics són clarament decreixents, ja 
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que el major benefici que s’obtindrà revertirà exclusivament a favor de 
l’operador i no del servei públic.

 Hi ha qui sosté que el fet que s’instrumentin polítiques socials o ambi-
entals a través d’una tarifa que percep en nom propi l’operador no és 
en si mateix un factor distorsionador, ja que les tarifes es fixen tenint 
un cost del servei i uns determinats paràmetres estàndard de conducta. 
Si bé això és cert, no ho és totalment, ja que el prestador del servei 
sempre disposa d’un coneixement més precís de la seva activitat que la 
pròpia administració i perquè és impossible de predir amb exactitud els 
paràmetres de comportament futurs. Així doncs, operador i administra-
ció no estan en igualtat de condicions quant a informació quan es pro-
posen i aproven les tarifes. Probablement, els efectes d’aquesta distor-
sió queden atenuats, si l’administració titular del servei té els mitjans 
suficients per dur a terme el seguiment i control del servei i del contrac-
te que regeix el servei.

 Tot i així, encara hi ha un factor que cal tenir present: el coneixement i 
la percepció ciutadana del servei. Així, no és gens estrany veure com els 
operadors intenten traslladar a l’opinió pública que la implementació 
de determinades tarifes socials és una pràctica de la responsabilitat so-
cial corporativa del propi operador i que el cost que comporta és assu-
mit per aquest, quan la realitat és que aquesta és una decisió del titular 
del servei i qui suporta el cost no és l’operador, sinó el servei, ja que el 
cost es trasllada a les tarifes que paguen els usuaris. És lògic que sigui 
així, però la ciutadania té el dret a saber-ho.

 Per tant, des del punt de vista de la bona governança i de l’equitat, en 
cas de gestió indirecta, seria més lògic que el titular del servei percebés 
les tarifes dels usuaris i que l’operador rebés la corresponent retribució 
del titular del servei. O, en el seu defecte, que existís una regulació que 
evités tant que l’operador es vegi beneficiat com perjudicat per les polí-
tiques socials i ambientals que es porten a terme a través de les tarifes 
de l’aigua.

Una vegada efectuades aquestes consideracions a tenir presents a l’hora d’op-
tar per un o altre model de gestió, a continuació analitzarem com s’està pres-
tant el servei d’abastament d’aigua a Catalunya en base a les dades que s’han 
obtingut de l’Agència Catalana de l’Aigua.
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6.  La prestació del servei de subministrament d’aigua potable a 
Catalunya

Gestió directa vs. gestió indirecta

En la majoria de municipis de Catalunya (51,05%) el servei de subministrament d’ai-
gua es presta de forma directa, si bé més del 80% de catalans reben aquest servei 
a través de formes de gestió indirecta, tal com es pot observar a continuació:

Taula 4

Municipis Població

Gestió directa 484 51,05% 1.269.852 16,90%

Gestió indirecta 450 47,47% 6.158.572 81,96%

Sense dades 14 1,48% 85.702 1,14%

TOTALS 948 100% 7.514.126 100%

La gestió directa és més habitual en els municipis petits, mentre que en els mu-
nicipis més grans és més habitual trobar formes de gestió indirecta. Les dife-
rències són força significatives:

Taula 5. Gestió directa

Nombre d’habitants Nombre de municipis Població

Fins a 500 252 52,07% 60.931 4,80%

Entre 501 i 2.000 149 30,79% 139.225 10,96%

Entre 2.001 i 5.000 40 8,26% 118.588 9,34%

Entre 5.001 i 20.000 32 6,61% 279.160 21,98%

Entre 20.001 i 50.000 5 1,03% 188.884 14,87%

Més de 50.000 6 1,24% 483.064 38,04%

TOTALS 484 100% 1.269.852 100%

Així, més de la meitat dels municipis en els quals el servei es presta de forma 
directa tenen una població inferior als 500 habitants, tot i que aquests repre-
senten menys d’un 5% del total de la població dels municipis amb gestió directa 
del servei.
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Taula 6. Gestió indirecta

Nombre d’habitants Nombre de municipis Població

Fins a 500 79 17,56% 22.506 0,37%

Entre 501 i 2.000 106 23,56% 116.206 1,89%

Entre 2.001 i 5.000 103 22,89% 317.462 5,15%

Entre 5.001 i 20.000 110 24,44% 1.107.420 17,98%

Entre 20.001 i 50.000 35 7,78% 1.030.336 16,73%

Més de 50.000 17 3,78% 3.564.642 57,88%

TOTALS 450 100% 6.158.572 100%

En aquest cas, en canvi, s’observa que entre els municipis en els quals el servei 
es presta de forma indirecta, els municipis amb una població de menys de 500 
només arriben al 17,56% i al 0,37% de la població resident als municipis amb ges-
tió indirecta.

Quines causes provoquen la diferència en la forma de gestió dels serveis de 
subministrament d’aigua? Probablement no n’hi hagi una de sola, sinó múlti-
ples. La ideologia dels governs municipals podria ser una explicació, però no és 
la més rellevant. La durada dels mandats municipals i la durada de les concessi-
ons rarament permeten poder abordar aquesta qüestió.

Probablement, la principal causa s’hagi d’atribuir a raons històriques. El submi-
nistrament d’aigua a poblacions és una necessitat que sempre ha existit i el 
servei sempre s’ha prestat d’alguna forma o altra. Però la prestació del servei 
ha anat adquirint una major complexitat a mesura que els municipis han cres-
cut i la disponibilitat de recursos hídrics s’ha anat convertint en un factor limi-
tatiu. Així doncs, en ser un servei preexistent a la seva configuració legal com a 
servei públic, en molts casos no s’ha dut a terme un procés de decisió polític, 
més o menys estudiat i consensuat, sobre l’elecció d’un determinat model de 
gestió.

Per altra banda, el subministrament d’aigua és un activitat econòmica molt 
atractiva, però que requereix inversions importants i, per tant, requereix d’una 
certa massa crítica de clients per tal que sigui una activitat viable i rendible. 
Això ha fet que en molts àmbits territorials hagi estat la iniciativa privada qui 
ha creat i desenvolupat el servei, mentre que en altres àmbits ha hagut de ser 
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la iniciativa pública qui ha hagut d’emprendre la prestació del servei. En àmbits 
territorials on històricament s’han donat les condicions perquè el servei sigui 
empresarialment rendible és més probable que la gestió sigui indirecta. Per 
contra, en àmbits on no existeix prou massa crítica per la viabilitat del servei és 
més probable que la gestió sigui directa.

Aquest diferent punt de partida ha comportat que determinats serveis siguin al-
tament rendibles mentre que d’altres siguin deficitaris. Això ha estat utilitzat per 
alguns sectors, ja sigui interessadament o per pur desconeixement, per defen-
sar que la gestió privada d’un servei públic és més eficient que la gestió pública. 
Des del punt de vista empresarial, la rendibilitat econòmica del servei de submi-
nistrament està condicionada per la disponibilitat del recurs i pel fet que existei-
xi la suficient massa crítica d’usuaris del servei. Lògicament, la iniciativa privada 
no portarà a terme una activitat que no pugui ser viable i rendible i, per tant, en 
aquests casos ha estat la iniciativa pública qui ha hagut de crear aquest servei.

Pel que fa a la gestió indirecta s’ha constatat que no existeix cap estadística 
oficial que permeti la seva consulta a nivell de tot Catalunya per conèixer el ti-
pus de forma jurídica que adopta la gestió indirecta, o la durada dels contrac-
tes de concessió, així com altres dades d’interès que permetrien conèixer més 
detalladament la situació d’aquest servei públic. I ni tan sols en la majoria de 
les webs dels ajuntaments (que són els titulars del servei) és una dada que si-
gui fàcilment consultable. Per tant, queda un ampli recorregut de millora en la 
transparència pública.

Vista la importància de la gestió indirecta en els serveis de subministrament 
d’aigua de Catalunya, se’ns planteja la necessitat de conèixer com es concen-
tra el sector.

L’any 2016, 51 empreses de capital íntegrament o majoritàriament privat porta-
ven a terme el servei de subministrament d’aigua dels 450 municipis catalans 
amb sistemes de gestió indirecta, que representaven el 82% de la població ca-
talana. D’aquestes 51 empreses, 6 d’elles prestaven el servei de subministra-
ment de 370 municipis (82,2% del total de municipis amb sistemes de gestió in-
directa), xifra que representava una població de 4.881.189 habitants (64,96% 
de total d’habitants de Catalunya). Per tant, es tracta d’un sector fortament 
concentrat. Aquesta evidència es reforça encara més quan observem que dues 
companyies abasten un total de 235 municipis, cosa que suposa un 52,22% del 
total de municipis amb sistemes de gestió indirecta, els quals representen un 
57,43% de la població catalana.
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Taula 7. Nombre d’empreses i el nombre de municipis i habitants

EMPRESES SUBMINISTRADORES (GESTIÓ INDIRECTA)

Nombre 
d’empreses

Municipis als 
quals abasta 
cadascuna

% dels municipis Població % de la població

1 212 47,11% 1.455.926 23,64%

1 53 11,78% 67.721 1,10%

1 39 8,67% 138.496 2,25%

1 26 5,78% 304.396 4,94%

1 23 5,11% 2.859.366 46,43%

1 17 3,78% 55.284 0,90%

2 12 2,67% 112.489 1,83%

4 16 3,56% 399.328 6,48%

3 9 2,00% 164.650 2,67%

7 14 3,11% 87.990 1,43%

29 29 6,44% 512.926 8,33%

51 450 100,00% 6.158.572 100,00%

Malauradament, no disposem de dades que ens permetin analitzar la composi-
ció accionarial de les empreses del sector i, per tant, dels vincles existents en-
tre elles. Tanmateix, hi ha importants estructures de vinculació entre empreses 
subministradores, fet que implica una major concentració, més enllà de la que 
reflecteixen les dades obtingudes. Sens dubte, la concentració empresarial té 
avantatges i inconvenients. Així doncs, en un servei públic tan essencial com el 
del subministrament d’aigua, que es presta en règim de monopoli, probable-
ment resulti necessària l’existència d’un òrgan regulador a nivell de tot Catalu-
nya, sens perjudici de les competències que han d’exercir els municipis com a 
titulars d’aquest servei.
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7.  Quina consideració jurídica té la retribució del servei de 
subministrament d’aigua: una taxa, un preu públic, un preu privat 
subjecte a regulació pública? Prestacions patrimonials de caràcter 
públic no tributàries

La disquisició si el que paguen els usuaris pel subministrament d’aigua és un 
preu o una taxa supera abastament la finalitat d’aquest treball. La definició le-
gal de taxa ha anat variant en el temps en funció de diversos pronunciaments 
judicials i canvis normatius. La darrera modificació legal ha estat introduïda per 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la qual ha mo-
dificat la Ley 8/1989, de 13 de abril, del régimen jurídico de las tasas y los precios 
públicos, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, de la Ley reguladora de 
Haciendas Locales, així com la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.

Aquest canvi normatiu ha suposat la introducció del concepte de “les prestaci-
ons patrimonials de caràcter públic no tributàries”. Així, la Ley 9/2017, concreta-
ment, ha establert:

Las tarifas que abonen los usuarios por la utilización de la obra o por la prestación 
del servicio a los concesionarios de obras y de servicios conforme a la legislación 
de contratos del sector público son prestaciones patrimoniales de carácter públi-
co no tributarias.

I ha considerat prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries aque-
lles prestacions que siguin exigides coactivament i responguin a fins d’interès 
general quan aquestes prestacions es portin a terme mitjançant gestió indirec-
ta o mitjançant gestió directa a través de personificacions privades (ens pú-
blics o societats mercantils públiques).

No deixa de ser paradoxal que sigui la llei de contractes del sector públic la que 
acabi modificant tres lleis d’una especial rellevància en l’ordenament jurídic es-
panyol, com són la llei general tributària, la llei de preus i taxes i la llei d’hisen-
des locals.

Probablement, amb els canvis normatius introduïts per la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, es posarà fi a la controvèrsia gene-
rada durant molts anys sobre la naturalesa jurídica de la “tarifa” de l’aigua 
(taxa o preu).
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Així doncs, el cost del subministrament d’aigua potable que es repercuteix a 
l’usuari del servei té la consideració de taxa quan la gestió és directa i la porta a 
terme l’ajuntament o un organisme autònom, mentre que té la consideració 
de prestació patrimonial pública no tributària quan la gestió és indirecta, o di-
recta, però es porta a terme mitjançant personificacions jurídiques privades. 
En qualsevol cas, sigui quina sigui aquesta configuració legal, ens hi referirem 
indistintament amb la denominació genèrica de tarifa.

8. Quina és la tarifa del subministrament d’aigua a Catalunya?

Sens perjudici de la naturalesa jurídica de la tarifa de subministrament, analit-
zarem les tarifes de subministrament d’aigua potable. Abans, però, convé 
efectuar una petita recapitulació per ubicar exactament el subministrament 
dins del cicle integral de l’aigua.

• El subministrament d’aigua és una part del cicle de l’aigua. És un servei 
de titularitat municipal. Es pot prestar en règim de gestió directa o indi-
recta.

• El subministrament d’aigua es divideix en abastament en alta i abasta-
ment en baixa. En un nombre important de municipis no hi ha distinció 
entre l’abastament en alta i en baixa. En les grans àrees metropolitanes o 
en les zones on existeix una escassetat de recursos hídrics és habitual 
que hi hagi dos serveis perfectament diferenciats: abastament en alta i 
en baixa.

• El cost del subministrament urbà inclou la captació, el transport a potabi-
litzadora, la potabilització, el transport a dipòsits municipals i el submi-
nistrament a l’usuari final.

• En cada municipi el cost del servei és diferent. Així, on existeixi un servei 
d’abastament en alta, els costos seran majors. I probablement, les tarifes 
de subministrament més elevades.

• El servei de subministrament sempre està subjecte a l’IVA, amb indepen-
dència de quina sigui la seva forma de prestació del servei i de si és un 
preu o una taxa.

• Les tarifes del subministrament són molt heterogènies entre si. Existei-
xen diferents tipus de tarifes en funció de l’ús (p. ex., domèstic, comerci-
al, industrial, etc.). I, dins de l’àmbit domèstic, la seva estructura també 
és molt diferent: quotes de servei, mínims de facturació, tarifes socials, 
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preus creixents per blocs de servei, etc. Així doncs, la comparació no és 
fàcil.

• Finalment, a diferència d’altres regions o estats, a Catalunya, el servei de 
sanejament no està mai inclòs en la tarifa de subministrament, atès que 
el servei de sanejament, tot i ser també de titularitat municipal, es paga 
íntegrament amb el cànon de l’aigua.

• El cànon de l’aigua és un impost de titularitat de la Generalitat atribuït a 
l’ACA, el qual, entre altres destinacions del cicle de l’aigua i de la preser-
vació dels ecosistemes aquàtics, finança íntegrament el sanejament de 
les aigües residuals urbanes.

Per estandarditzar aquesta amalgama de tarifes, l’ACA publica un observatori 
de preus del subministrament domèstic per volums de consum de 12 m3 al mes. 
A partir de les dades publicades per l’ACA hem elaborat diferents taules resum, 
on es constata que existeix una àmplia dispersió en les tarifes de subministra-
ment:

Taula 8. Tarifes per m3

Tarifes en €/m3 Nombre de municipis Població

0 16 1,69% 5.846 0,08%

Més de 0 i fins a 0,5 183 19,30% 208.546 2,78%

Més de 0,5 i fins a 1 378 39,87% 2.043.018 27,19%

Més d’1 i fins a 1,5 247 26,06% 2.135.274 28,42%

Més d’1,5 i fins a 2 95 10,02% 3.070.345 40,86%

Més de 2 i fins a 2,5 17 1,79% 33.732 0,45%

Més de 2,5 3 0,32% 15.320 0,20%

Sense dades sobre els preus 9 0,95% 2.045 0,03%

TOTALS 948 100% 7.514.126 100%

De la taula anterior, podem destacar que:

• En 16 municipis l’usuari no paga pel servei de subministrament. Lògica-
ment és el pressupost municipal qui fa front al cost que pugui comportar 
el servei. És una situació força atípica que només afecta al 0,08% de la 
població de Catalunya.
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• El 96,47% de la població (76% dels municipis) paga un tarifa situada entre 
0,5 i 2€/m3.

• Gairebé el 41% de la població se situa a l’interval tarifari “entre 1,5 i 2 €/
m3”, sobretot degut a què la tarifa de l’àrea metropolitana de Barcelona 
es troba situada en aquesta franja.

• En 20 municipis (2,1%), que representen el 0,65% de la població, la tarifa 
supera els 2 €/m3.

Entre els factors més rellevants en la determinació de les tarifes d’aigua, pro-
bablement caldria destacar: els costos als quals ha de fer front el servei i la for-
ma de gestió. Malauradament, no existeixen dades que permetin aproxi-
mar-nos a un cost del servei de subministrament “tipus”. L’única aproximació 
que es pot efectuar és diferenciar els municipis que estan connectats a una 
xarxa d’abastament en alta dels que no ho estan. Lògicament, els municipis 
connectats a una xarxa d’abastament en alta suportaran un major cost que 
s’acabarà traslladant a la tarifa.

Taula 9. Tarifes de subministrament en municipis NO connectats a una xarxa 
d’abastament en alta

€/m3 Nombre de municipis Població

0 16 2,90% 5.846 0,47%

Més de 0 i fins a 0,5 160 29,04% 138.961 11,22%

Més de 0,5 i fins a 1 239 43,38% 823.676 66,48%

Més d’1 i fins a 1,5 104 18,87% 252.517 20,38%

Més d’1,5 i fins a 2 19 3,45% 13.696 1,11%

Més de 2 i fins a 2,5 5 0,91% 2.488 0,20%

Més de 2,5 1 0,18% 161 0,01%

Sense dades 7 1,27% 1.598 0,13%

551 100% 1.238.943 100%

001-256 ponenciasEIX10.indd   243 22/07/2018   15:51:23



244

La gestió del servei públic d’abastament d’aigua a Catalunya

Taula 10. Tarifes de subministrament en municipis connectats a una xarxa 
d’abastament en alta

€/m3 Nombre de municipis Població

0 0 0% 0 0%

Més de 0 i fins a 0,5 23 5,79% 69.585 1,11%

Més de 0,5 i fins a 1 139 35,01% 1.219.342 19,43%

Més d’1 i fins a 1,5 143 36,02% 1.882.757 30,00%

Més d’1,5 i fins a 2 76 19,14% 3.056.649 48,71%

Més de 2 i fins a 2,5 12 3,02% 31.244 0,50%

Més de 2,5 2 0,50% 15.159 0,24%

Sense dades sobre els preus 2 0,50% 447 0,01%

397 100% 6.275.183 100%

De les taules anteriors, podem destacar que:

• Tots els municipis en els quals la tarifa de subministrament és de 0 € no 
estan connectats a cap xarxa en alta, fet que s’explica perquè estar con-
nectat implica el pagament necessari del servei.

• El 75% de municipis no connectats a una xarxa en alta tenen una tarifa de 
subministrament igual o menor a 1 €/m3. Per contra, només el 41% dels 
municipis que estan connectats a una xarxa en alta es troben en aquesta 
franja tarifària.

• Només el 4,54% de municipis no connectats a xarxes en alta tenen tarifes 
superiors a 1,5 €/m3, si bé tan sols representen el 0,22% de la població ca-
talana. Per contra, el 22,66% de municipis connectats a xarxes en alta se 
situen en franges superiors a 1,5 €/m3, però en aquest cas representen el 
41,30% de catalans.

• Per tant, es pot concloure que estar connectat a una xarxa en alta supo-
sa una major tarifa de subministrament. Lògicament és el “preu que han 
d’afrontar” els municipis per la manca de disponibilitat de recursos locals 
i per la garantia que aporten les xarxes en alta.

Una vegada assolida aquesta conclusió, analitzarem si hi ha algun tipus de rela-
ció entre el tipus de gestió i la tarifa de subministrament. Lògicament, diferen-
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ciarem els municipis que estan connectats a xarxes d’abastament en alta dels 
que no ho estan.

Taula 11. Tipus de gestió en municipis NO connectats a xarxa

€/m3 GESTIÓ DIRECTA GESTIÓ INDIRECTA ALTRES

Nombre de 
municipis

Població Nombre de 
municipis

Població Nombre de 
municipis

Població

0 12 3,46% 5.218 1,06% 1 0,51% 159 0,02% 3 469

Entre 0 i 0,5 149 42,94% 109.297 22,17% 11 5,56% 29.664 3,99%   

Entre 0,5 i 1 136 39,19% 317.935 64,49% 102 51,52% 504.739 67,86% 1 1.002

Entre 1 i 1,5 32 9,22% 55.774 11,31% 70 35,35% 196.105 26,36% 2 638

Entre 1,5 i 2 7 2,02% 2.641 0,54% 12 6,06% 11.055 1,49%   

Entre 2 i 2,5 3 0,86% 379 0,08% 2 1,01% 2.109 0,28%   

Més de 2,5 1 0,29% 161 0,03% 0 0% 0% 0%   

Sense dades 7 2,02% 1.598 0,32% 0 0% 0% 0%   

347 100% 493.003 100% 198 100% 743.831 100% 6 2.109

551 1.238.943

De la taula anterior, podem destacar que:

• El 46,40% de municipis no connectats a xarxes en alta amb gestió directa 
tenen una tarifa de subministrament menor o igual a 0,5 €/m3, mentre 
que només el 6,07% dels municipis amb sistemes de gestió indirecta es 
troben en aquesta franja tarifària.

• El 12,39% de municipis no connectats a xarxes en alta amb gestió directa 
tenen una tarifa de més d’1 €/m3, mentre que el 42,42% dels municipis 
amb sistemes de gestió indirecta es troben en aquesta franja tarifària.

• Per tant, es pot concloure que els ciutadans dels municipis no connectats 
a xarxes d’abastament en alta amb sistemes de gestió indirecta han de 
fer front a tarifes de subministrament més altes que els dels municipis 
amb sistemes de gestió directa.
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Taula 12. Tipus de gestió en municipis connectats a una xarxa d’abastament 
en alta

€/m3 GESTIÓ DIRECTA GESTIÓ INDIRECTA

Nombre de 
municipis

Població Nombre de 
municipis

Població

Entre 0 i 0,5 18 12,68% 30.081 3,77% 5 1,96% 39.504 0,72%

Entre 0,5 i 1 64 45,07% 281.726 35,31% 75 29,41% 937.616 17,12%

Entre 1 i 1,5 44 30,99% 456.669 57,24% 99 38,82% 1.426.088 26,04%

Entre 1,5 i 2 12 8,45% 27.025 3,39% 64 25,10% 3.029.624 55,31%

Entre 2 i 2,5 2 1,41% 1.827 0,23% 10 3,92% 29.417 0,54%

Més de 2,5 0 0% 0 0% 2 0,78% 15.159 0,28%

Sense dades 2 1,41% 447 0,06% 0 0% 0 0%

142 100% 797.775 100% 255 100% 5.477.408 100%

  397 6.275.183

De la taula anterior, podem destacar que:

• El 12,68% de municipis connectats a xarxes en alta amb gestió directa te-
nen una tarifa de subministrament menor o igual a 0,5 €/m3, mentre que 
l’1,96% dels municipis amb sistemes de gestió indirecta es troben en 
aquesta franja tarifària.

• El 40,85% de municipis connectats a xarxes en alta amb gestió directa te-
nen una tarifa de més d’1 €/m3, mentre que el 68,62% dels municipis amb 
sistemes de gestió indirecta es troben en aquesta franja tarifària.

• Per tant, també es pot concloure que els ciutadans dels municipis con-
nectats a xarxes d’abastament en alta amb sistemes de gestió indirecta 
han de fer front a tarifes de subministrament més altes que els dels mu-
nicipis amb sistemes de gestió directa.

D’acord amb les dades anteriors podríem arribar a la conclusió general que la 
tarifa de subministrament d’aigua potable és més elevada quan el servei es 
presta mitjançant formes de gestió indirecta (empreses concessionàries, em-
preses mixtes, etc.) que quan es presta mitjançant formes de gestió directa 
(ajuntaments, empreses públiques, etc.). Les dades analitzades sembla que 
permeten arribar a aquesta conclusió, però no seria una conclusió prou rigoro-
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sa sense efectuar una anàlisi més exhaustiva i detallada, exercici que depassa 
les possibilitats d’aquest treball. Tot i així, sí que val la pena esmentar breu-
ment alguns aspectes que també poden incidir en aquests resultats: grandària 
del municipi, l’existència de cànons concessionals, les subvencions d’altres ad-
ministracions a la construcció d’infraestructures, etc.

• Grandària del municipi: és evident que, a mesura que un municipi creix, 
el cost del servei també creix en termes absoluts. Ara bé, aquest major 
cost del servei pot repartir-se entre un major nombre d’usuaris del servei 
i, per tant, la tarifa (€/m3) no hauria de presentar diferències significatives 
per aquest fet.

• Cànons concessionals. Quan un ajuntament decideix prestar el servei de 
forma indirecta no és estrany que en la licitació l’ajuntament estableixi 
un “cànon concessional”. Lògicament aquest cànon repercutirà en la ta-
rifa de subministrament. Quina lògica i finalitat té aquest cànon? Conces-
sionar un servei de subministrament d’aigua potable suposa posar a dis-
posició d’un concessionari un conjunt d’infraestructures preexistents. 
Aquestes infraestructures han estat sufragades pel municipi. Si en el mo-
ment en què es decideix portar a terme la concessió del servei, l’ajunta-
ment té un deute que és conseqüència de la construcció d’aquestes in-
fraestructures, el cànon concessional està plenament justificat per poder 
fer front al deute. Per contra, si el cànon concessional no té aquesta fina-
litat, implicaria que l’ajuntament està “gravant” injustificadament la tari-
fa de l’aigua.

• Aportacions amb càrrec a pressupostos del cost de construcció d’infra-
estructures. Sovint les infraestructures que un ajuntament posa a dispo-
sició del concessionari per a la prestació del servei no han estat sufraga-
des pel pressupost ordinari de l’ajuntament, sinó que tenen el seu origen 
en subvencions d’administracions d’àmbit superior, com diputacions, la 
Generalitat a través del pla únic d’obres i serveis o de l’Agència Catalana 
de l’Aigua. Per tant, probablement la part subvencionada d’aquests in-
fraestructures no es traslladarà en la tarifa.

Cada forma de gestió té uns avantatges i uns inconvenients. I en cada cas cal-
dria efectuar un estudi dels pros i contres a l’hora d’optar per un determinat 
sistema. Hi ha factors tècnics a considerar però també polítics. Lògicament, 
l’elecció del sistema de gestió correspon als legítims representants dels ciuta-
dans de cada municipi, o fins i tot als propis ciutadans. Ara bé, l’elecció d’un 
model de gestió indirecte per part d’un consistori no pot segrestar aquest de-
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bat de la ciutadania durant molts mandats municipals i l’eventual reversió de la 
decisió. Òbviament, la seguretat jurídica de qualsevol servei requereix que els 
contractes s’hagin de respectar i complir, però un contracte tampoc hauria de 
poder condicionar el model de gestió més enllà d’un nombre molt limitat de 
mandats. I, especialment, quan estem referint-nos a un servei tan bàsic com el 
subministrament d’aigua.

9. La regulació de les tarifes del subministrament d’aigua

Fins aquí hem analitzat les competències en el subministrament d’aigua pota-
ble, les formes de gestió i les tarifes que s’apliquen per aquest servei. Però qui 
i com es regulen les tarifes?

En qualsevol servei públic, el titular de la competència ha d’establir les condici-
ons de servei, sens perjudici que existeix normativa d’àmbit superior que sem-
pre s’ha de complir (p. ex., Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de lacalidad del agua de consumo humano). La 
tarifa de subministrament no deixa de ser un element més que queda regulada 
dins del servei i que ha d’aprovar l’ajuntament.

Certament, però, per a l’opinió pública sovint resulta difícil d’entendre per què, 
en funció del municipi, un ciutadà ha de fer front a unes tarifes pel subministra-
ment d’aigua tan diferents per un servei tan bàsic i essencial com el subminis-
trament d’aigua potable. No es tracta de posar en qüestió les competències 
que tenen atribuïdes els municipis, sinó de posar sobre la taula la nova realitat 
que ens acompanya. L’aigua ha deixat de ser un recurs exclusivament local 
com ho podia ser antigament i ha entrat a formar part d’una dimensió més àm-
plia i global. Al seu torn, també comença a existir un ampli consens que el sub-
ministrament d’aigua domiciliari ha de ser un dret de ciutadania que hauria 
d’estar garantit, amb independència de la seva renda. És evident que aquesta 
nova dimensió va més enllà de l’estricte marc municipal i, per tant, potser con-
vindria plantejar aquest debat.

Ens limitarem però a exposar com es porta a terme la regulació de les tarifes 
de subministrament d’aigua a Catalunya. A banda del paper regulador dels 
ajuntaments, com a titulars del servei, a Catalunya hi ha dos organismes que 
tenen funcions en l’àmbit de la regulació de les tarifes de subministrament:
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• L’Agència Catalana de l’Aigua, en l’àmbit de l’abastament en alta (xarxes 
supramunicipals d’abastament en alta).

• I la Comissió de Preus de Catalunya, en l’àmbit de l’abastament en baixa 
(distribució domiciliària).

Regulació de les tarifes de subministrament

L’article 3.3 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya estableix:

(...) les administracions titulars dels serveis d’abastament i sanejament han de te-
nir present el principi de recuperació dels costos dels serveis relacionats amb l’ai-
gua.

A aquests efectes, l’Agència Catalana de l’Aigua ha de dictar les recomanacions 
relatives a les fórmules per al compliment de les exigències derivades d’aquests 
principis, mitjançant l’establiment de criteris que, intensificant la progressivitat, 
promoguin l’ús eficient del recurs, i ha de fixar, d’acord amb les seves competènci-
es, els conceptes repercutibles, fixos i variables, i també qualsevol altre element 
que permeti una facturació adequada en tot el territori, sens perjudici de l’auto-
nomia dels ens locals per a la fixació de les tarifes.

Així mateix, l’article 4 d’aquest mateix text estableix, com a competència de la 
Generalitat:

o) La determinació dels criteris bàsics de tarifació del cicle integral de l’aigua amb 
relació als conceptes repercutibles, fixos i variables, i els altres elements que per-
metin una facturació adequada en el territori, i també llur control, sens perjudici 
de la facultat dels ens locals de fixar les tarifes dels serveis d’abastament i saneja-
ment.

Malgrat aquests preceptes legals, el DL 3/2003 no acaba de recollir el que seria 
pròpiament el sistema de regulació de preus, sinó més aviat el reconeixement 
d’una potestat a favor de la Generalitat de la possibilitat d’establir uns criteris i 
principis que no sembla que puguin tenir un caràcter imperatiu, sinó que sem-
blen quedar-se en l’àmbit de meres recomanacions.
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Tarifes d’abastament en alta

L’Article 8 del DL 3/2003 delimita les competències de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. Concretament l’article 8.2.l estableix com a competència de l’ACA:

l) L’ordenació dels serveis d’abastament en alta, que inclou l’aprovació de les cor-
responents tarifes, i de sanejament.

I l’article 31.3 d’aquest mateix text estableix:

L’Agència Catalana de l’Aigua, en l’exercici de les seves competències en matèria 
d’ordenació dels serveis d’abastament en alta, proposa al Govern regular les con-
dicions de prestació d’aquests serveis i fixar-ne les tarifes corresponents. Corres-
pon al Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua aprovar les tarifes 
del servei d’abastament en alta.

Aquesta competència fou atribuïda a l’ACA mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de 
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Fins 
aleshores, la Comissió de Preus de Catalunya havia tingut atribuïda aquesta 
competència.

Tarifes d’abastament en baixa

Sense entrar a efectuar un recorregut històric del que han estat les comissions 
de preus en el nostre país, sí que hem de recordar que aquests organismes es 
van crear i desenvolupar per establir uns preus màxims sobre determinats 
béns i serveis bàsics, ja sigui per impedir situacions abusives o d’escassetat o 
per incidir en el control de la inflació. A Catalunya, mitjançant el Real Decreto 
1366/1978 de 23 de juny es van traspassar les competències en matèria de co-
merç de l’Administració General de l’Estat a la Generalitat de Catalunya. I mit-
jançant aquest decret es van traspassar a la Comissió de Preus de la Generalitat 
les facultats reconegudes a les comissions provincials de Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona. Aquestes comissions provincials estaven regulades pel Real 
Decreto 2695/1977, de 28 d’octubre sobre normativa en matèria de preus, el 
qual establia, entre d’altres, el subministrament d’aigua a poblacions com a 
preu subjecte a autorització provincial.

Aquesta comissió ha anat experimentant diverses vicissituds i actualment la seva 
finalitat i composició està regulada mitjançant el Decret 121/2014, de 26 d’agost de 
la Comissió de Preus de Catalunya (CPC). L’article 1 d’aquest decret estableix:
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Finalitat

La Comissió de Preus de Catalunya és un òrgan col·legiat que té per finalitat l’exer-
cici de les funcions d’intervenció en relació amb l’aprovació i la modificació dels 
preus dels subministraments d’aigua, transport urbà de viatgers, companyies fer-
roviàries d’àmbit autonòmic o de les tarifes dels béns i serveis subjectes al règim 
d’autorització i de comunicació administrativa d’àmbit autonòmic.

El pas del temps i l’evolució econòmica i social del país ha comportat que la 
llista de béns i serveis amb preu regulat s’anés reduint considerablement. Tan-
mateix, en el cas del subministrament de l’aigua, la CPC ha continuat tenint la 
competència per a l’aprovació del preu del subministrament de l’aigua. Certa-
ment, aquesta és una atribució competencial que com a mínim resulta estra-
nya en la mesura que el subministrament urbà d’aigua és una competència ex-
clusiva i obligatòria de l’administració local i, per tant, semblaria que haurien 
de ser els plens municipals els que haurien d’aprovar les tarifes de subministra-
ment, sense que haguessin de menester cap altra tutela.

Arribats a aquest punt, es podria pensar que la finalitat de la CPC en matèria de 
tarifes de l’aigua és per una voluntat de tutela de l’administració de la Generali-
tat a les administracions locals, sovint massa petites i amb pocs mitjans o man-
cades d’expertesa en la matèria, davant del poder de les empreses subminis-
tradores d’aigua. Tot i ser una visió excessivament paternalista, i que en certa 
manera no deixa de posar en dubte les competències municipals, la interven-
ció de la CPC en l’aprovació de les tarifes d’aigua podria tenir algun sentit. Tan-
mateix, si analitzem el procediment establert per l’autorització de preus de 
l’aigua per part de la CPC, probablement acabarem arribant a la conclusió que 
aquesta pretesa voluntat de protecció i tutela queda totalment desvirtuada 
pel procediment establert per la pròpia CPC en l’aprovació de les tarifes de 
subministrament d’aigua potable, regulat pel Decret 149/1988, de 28 d’abril, so-
bre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.

Tal com hem vist en apartats anteriors, les tarifes de subministrament d’aigua 
poden instrumentar-se com a preus (actualment prestacions patrimonials de 
caràcter públic no tributàries) o com a taxes. Lògicament, pel ciutadà, en tant 
que usuari del servei, li resulta indiferent si la tarifa de subministrament de l’ai-
gua és una taxa o un preu. Ara bé, el procés d’aprovació de les tarifes és subs-
tancialment diferent en funció de la seva configuració jurídica. Mentre que la 
taxa només l’aprova l’ajuntament, el preu l’ha d’aprovar l’ajuntament i la CPC. 
En realitat, però, veurem que pot no ser així.
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L’esmentat Decret 149/1988 estableix que la sol·licitud d’autorització de l’apro-
vació de preus del subministrament d’aigua s’iniciarà per qui realitzi el servei 
davant de la corporació local. En principi, ha de ser la corporació local qui tra-
meti a la CPC l’esmentada sol·licitud, juntament amb l’informe del ple. S’esta-
bleix un termini màxim de 30 dies per l’aprovació del ple municipal. Transcorre-
gut aquest període sense que l’administració local s’hi hagi pronunciat, 
l’operador es podrà adreçar a la CPC, només acreditant que ha presentat aques-
ta petició davant de la corporació local sense que hagi obtingut resposta. Per 
tant, el silenci administratiu juga a favor de l’operador. I pel que fa l’aprovació 
de la CPC, aquesta disposa de 3 mesos per a la seva aprovació. Ara bé, transcor-
reguts els tres mesos, el sentit del silenci torna a ser en favor de l’operador.

Així doncs, podria arribar-se a una situació tan paradoxal, com seria que un 
operador del servei fixés les tarifes sense que ni el ple municipal, ni la CPC ha-
guessin autoritzat les tarifes de subministrament d’aigua. Lògicament, aquesta 
situació només es podria produir per la no intervenció de les administracions 
corresponents i pel sentit favorable dels silencis administratius a favor de 
l’operador. Òbviament, és una situació extrema però que la pròpia normativa 
no hauria de permetre que es pogués produir. Així doncs, sembla que el marc 
normatiu està més enfocat a protegir els interessos corporatius dels opera-
dors que l’interès general del propi servei públic.

A banda d’aquest cas extrem, possible tot i que probablement inusual, l’actual 
normativa tampoc incentiva l’adequada regulació. Per una banda, el sistema 
no incentiva a una actuació responsable del titular del servei en l’exercici de les 
seves competències. I, per altra banda, el sistema pot crear un conflicte entre 
el titular del servei i la CPC. Així, davant d’eventuals increments sol·licitats per 
l’operador, no seria estrany que el municipi s’inhibís de prendre cap decisió al 
respecte i deixés aquesta decisió a mans de la comissió de preus. I per contra, 
si un determinat ajuntament (els electes municipals) ha adoptat una determi-
nada decisió sobre les tarifes de subministrament, i per tant sobre un servei 
públic de la seva competència, caldria preguntar-se si és legítim que un òrgan 
tècnic, sense cap legitimitat democràtica, contravingui la decisió adoptada 
pels electes municipals.

Probablement, el funcionament de les actuals comissions de preus es veuran 
profundament afectades per la Disposición final duodécima de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que ha portat a terme la Modifi-
cación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aproba-
do mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que estableix:

001-256 ponenciasEIX10.indd   252 22/07/2018   15:51:23



253

Francesc Camps Xicart

(...) las contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado (referint-se 
a les prestaciones patrimonials de caràcter públic) se regularán mediante orde-
nanza. Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las entidades 
locales solicitarán informe preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las 
que el ordenamiento jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre 
las mismas.

Segons es desprèn d’aquest redactat, les comissions de preus deixaran de te-
nir la darrera paraula en el procés d’aprovació de les tarifes d’aigua i es limita-
ran a emetre un informe dins del procediment que ha de portar a terme l’ajun-
tament per l’aprovació de les tarifes de subministrament quan aquesta no 
tingui la configuració de taxa. En qualsevol cas, l’aprovació final de la tarifa cor-
respondrà a l’ajuntament.

No obstant això, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públi-
co va entrar en vigor el 10 de març de 2018, i serà quan hagin transcorregut uns 
mesos quan podrem començar a veure si l’estranya funció que venia a complir 
la CPC en l’aprovació dels preus del subministrament d’aigua ha quedat corre-
gida.

Podríem concloure que la CPC en matèria d’aigua deixarà de tenir sentit? És 
evident que el funcionament actual deixarà de tenir sentit amb l’entrada en vi-
gor d’aquesta nova normativa. Però aquesta normativa no fa altra cosa que 
corregir quelcom que de per si ja havia quedat força en qüestió. Ara bé, això 
vol dir que no ha d’existir un òrgan regulador en matèria del subministrament 
d’aigua a Catalunya? Probablement, un òrgan regulador podria ser de gran uti-
litat en l’àmbit del subministrament d’aigua. Entre altres, podria tenir les funci-
ons següents:

• Publicació d’informació sistematitzada i estadística no només del submi-
nistrament d’aigua, sinó de tot el cicle integral de l’aigua. Aquesta infor-
mació podria referir-se a dades tècniques dels diferents serveis que con-
figuren el cicle de l’aigua, dades econòmiques i dades administratives.

• Establiment de criteris o recomanacions per la fixació de tarifes.

• Emissió d’informes en cas de conflicte entre operador i titular del servei.

• Assessorament en la confecció de plecs de licitació del servei d’abasta-
ment.

001-256 ponenciasEIX10.indd   253 22/07/2018   15:51:23



254

La gestió del servei públic d’abastament d’aigua a Catalunya

Probablement, el debat sobre les funcions actuals de les comissions de preus 
en matèria del subministrament d’aigua i l’eventual creació d’un òrgan regula-
dor i les seves funcions no trigarà gaire a prendre rellevància.

10. Consideracions finals

Podríem finalitzar aquest treball efectuant un resum de les principals idees que 
s’han destacat en els apartats precedents. Segurament seria la forma més útil 
d’acabar-lo. I amb una lectura ràpida i fàcil, el lector podria fer-se una idea dels 
aspectes més rellevants del servei de subministrament d’aigua a Catalunya. 
Però seria desvirtuar la seva veritable finalitat, que no és altra que introduir 
elements de reflexió i debat.

El subministrament d’aigua potable no només és un servei públic essencial per 
a la vida de les persones i el seu benestar, sinó també per la competitivitat de 
les diferents activitats econòmiques que es desenvolupen en l’àmbit urbà. El 
subministrament d’aigua és un servei que és una part del cicle integral de l’ai-
gua, però que al seu torn és la seva essència. Un servei que es basa en un re-
curs, l’aigua, que ens proporciona la natura, però al seu torn és un recurs molt 
vulnerable i mal distribuït. Un recurs que tots tenim l’obligació de preservar i 
els poders públics administrar preservant l’interès general. Un recurs que, cada 
vegada més, deixa de ser d’àmbit estrictament local i que adquireix una dimen-
sió més global dins d’un àmbit territorial més ampli. Un servei que és preexis-
tent a la seva configuració legal com a servei públic. Un servei al que tot ciuta-
dà hauria de tenir accés amb independència de la seva condició social. Un 
servei que es presta en règim de monopoli, en el qual existeixen una multiplici-
tat de tarifes no sempre del tot justificades i probablement poc comprensibles 
per la ciutadania. Un servei en el qual conflueixen interessos molt divergents 
entre si que cal compatibilitzar. Un servei amb múltiples formes de gestió, ca-
dascuna amb avantatges i inconvenients, en els quals incideixen aspectes tant 
tècnics com ideològics. Un servei molt regulat, però no sempre precisament 
regulat de forma eficient i efectiva.

El subministrament d’aigua a les poblacions probablement és una de les activi-
tats econòmiques més antigues de la humanitat, que es remunta en el temps 
quan les comunitats humanes es van assentar en nuclis estables i aquests van 
anar creixent. Una activitat que sens dubte mai desapareixerà del context 
urbà. En definitiva, una activitat que en el nostre país està configurada com un 
servei públic, en el qual la ràpida evolució econòmica, social, ambiental i els 
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reptes que planteja obliga a emprendre un seriós debat sobre els possibles 
models de futur. I en els models de futur no només han de tenir veu tècnics o 
polítics, sinó el conjunt de la ciutadania. Però per tal que siguin els ciutadans 
els que puguin veritablement decidir els models de gestió, és imprescindible 
disposar d’informació fiable i la màxima transparència tant de les administraci-
ons públiques com dels propis sectors implicats.
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