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AGRUPACIO                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 521. Carreteres 
 
Pla de Govern:  6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial 
Pla Departamental: 2.Dotar el país d'una xarxa viària més segura i que garanteixi l'accessibilitat a tot el territori 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Les carreteres són indispensables per a l'activitat econòmica i la cohesió territorial. Tot i que en els corredors de major demanda s'avança en l'oferta 
ferroviària, el cert és que la major part de les mercaderies es transporten en camió per carretera, que la demanda de la major part de corredors només 
pot ser servida en mode viari i que només la carretera pot arribar al conjunt del territori i garantir l'equilibri territorial i la cohesió social. En una 
conjuntura com l'actual, la prioritat és garantir el manteniment i millora de la xarxa existent i donar solucions als problemes de seguretat per a les 
persones de determinats trams. 
Igualment cal seguir avançant en la planificació i projectació d'aquelles actuacions de major interès econòmic i social, mirant de facilitar l'activitat i 
minimitzant els desequilibris territorials. La definició d'un marc estable per al finançament de les infraestructures i el seu manteniment, sota les 
directrius de la Unió Europea de qui usa paga, és una assignatura pendent, a l'igual que la racionalització del sistema de peatges vigent. 
 

Població objectiu: 
Tota la població de Catalunya, en la seva necessitat de mobilitat obligada, de lleure o vinculada a l'activitat econòmica; i totes aquelles persones de 
fora del país que utilitzen Catalunya com a via de pas o que la tenen com origen o destinació dels seus desplaçaments. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
Per garantir la competitivitat del nostre país en els mercats internacionals, cal garantir uns estàndards elevats d'accessibilitat mitjançant la integració a 
les xarxes transeuropees. Igualment, per garantir la cohesió i l'equilibri territorial, cal vertebrar infraestructuralment el conjunt del territori. Les 
necessitats prioritàries són les relatives al manteniment i la millora de la xarxa existent i a donar solucions als problemes de seguretat per a les 
persones que presenten determinats trams. L'ús de la xarxa de carreteres requereix d'un seguit d'actuacions de manteniment amb una periodicitat 
determinada per tal que el ferm presenti sempre unes característiques i prestacions d'acord amb les necessitats del trànsit i es mantingui el patrimoni 
viari de Catalunya en les condicions adients per al seu ús, tant pel que fa a la fluïdesa com a la seguretat. Existeixen trams amb una sinistralitat 
elevada atribuïble, en part, a les característiques de la pròpia infraestructura viària en les quals cal intervenir. 
Cal acabar algunes obres compromeses i en curs i, en la mesura del possible, seguir avançant, com a mínim, pel que fa a planificació i projectació, en 
aquelles actuacions de major interès econòmic i social, mirant de facilitar l'activitat i minimitzant els desequilibris territorials. Per altra banda, es detecta 
la urgent necessitat d'avançar en la definició d'un marc estable per al finançament de les infraestructures i el seu manteniment, sota les directrius de la 
Unió Europea de qui usa paga, i racionalitzar el sistema de peatges explícits vigent a Catalunya. Això passa per la gestió d'un esquema de 
bonificacions vinculats als comportaments més eficients (eficiència energètica dels vehicles, alta ocupació, circulació en hores vall, etc.), i la 
homogeneïtzació de les tarifes en el conjunt de la xarxa en funció dels quilòmetres realment correguts, i pels treballs d'implantació d'instruments de 
tarifació per ús com l'eurovinyeta. 
 

Marc regulador del programa: 
Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres Decret 427/2011, de 27 de desembre, pel qual s'aprova 
el nou sistema de descomptes d'aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge de titularitat de la Generalitat de Catalunya i s'actualitzen les seves 
tarifes i peatges. 
 

Missió 
Dotar el país d'una xarxa viària ben integrada a diferents escales, segura, territorialment equilibrada i econòmicament sostenible mitjançant una 
correcta planificació, programació i execució de les obres i el desenvolupament dels instruments de gestió adequats per tal de garantir l'accessibilitat a 
tot el territori, la competitivitat i la prosperitat del país, la qualitat del servei i la seguretat. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar la xarxa d'interès transnacional i completar la xarxa viària bàsica, comarcal i local (OE2.1) 
 1. Assolir 1,7 Km de xarxa bàsica i comarcal nous o condicionats 
· Millorar les condicions de seguretat i garantir la conservació de la xarxa viària existent (OE2.2) 
 1. Assolir uns nivells adequats de conservació ordinària de la xarxa i reforç de ferm. 
· Impulsar un nou model, equitatiu i harmonitzat, de tarifació i gestió de les vies d'alta capacitat en línia amb les polítiques europees. (OE2.3) 
 1. Assolir un 28 % de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Resta de la xarxa bàsica i comarcal: km condicionats, nous i 
executats Km OE2.1 27,40 2,60 16,40 1,70

2. % de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat 
obligada i als comportaments eficients % OE2.3 21,30 20,01 29,40 28,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 12.543.779,70
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 164.353.108,91
6 Inversions reals 168.152.547,89
7 Transferències de capital 51.417.440,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 396.466.876,50

 

Llocs de treball pressupostats del programa 0
 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

446 

 

AGRUPACIÓ                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 521. Carreteres 
GESTOR DE PROGRAMA          : PO05. DG d'Infr. i Mobilitat Terrestre Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Autopistes, autovies i vies desdoblades: km condicionats o 
nous, executats Km OE2.1 0,00 156,20 7,50 7,50

2. Número d'actuacions previstes de millora de la seguretat 
viària Nombre OE2.2 2,00 5,00 7,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Conservació extraordinària i ordinària de carreteres. 
2. Seguiment del Pla de Seguretat viària. 
3. Estudis informatius o projectes d'actuacions per a la millora de la xarxa viària de tot Catalunya 
4. Actuacions de millora local de la xarxa de carreteres 
5. Actuacions de millora general de la xarxa de carreteres 
6. Desenvolupament de bonificacions en autopistes per minimitzar els greuges territorials i premiar els comportaments més eficients. 
  
 Per tal de completar la informació d’aquesta memòria es pot consultar la memòria d’encàrrec del programa 521 de l’agrupació d’Economia i 

Coneixement. 
 

  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 12.543.779,70
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 149.393.699,57
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 161.937.479,27

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 522. Infraestructures ferroviàries 
 
Pla de Govern:  6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial 
Pla Departamental: 5.Millorar les infraestructures del transport públic 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona es fonamenta, en gran mesura, en el sistema de transport ferroviari, el qual presenta 
subsistemesamb uns altíssims estàndards de qualitat (metro, FGC) que cal mantenir i consolidar juntament amb d'altres que presenten dèficits 
importants. En aquests moments, el punt més crític del sistema de transport públic és el sistema ferroviari de rodalies de Barcelona, el qual se sustenta 
sobre unainfraestructura de titularitat estatal (gestionada per Adif) sobre la que el Govern de Catalunya no té capacitat planificadora ni de gestió i que 
transporta 400.000 persones diàriament. L'incompliment per part de l'Administració General de l'Estat dels diversos acords d'inversió en la 
infraestructura ferroviària catalana és molt elevat i això comporta problemes de capacitat, de seguretat i de fiabilitat. Per altra banda, d'altres 
conurbacions urbanes de Catalunya no disposen encara de sistema de rodalies. 
 

Població objectiu: 
Tota la població de Catalunya, en especial els usuaris actuals i potencials de la xarxa ferroviària. 

Descripció detallada de la necessitat: 
La xarxa ferroviària catalana es caracteritza per un alt nivell de saturació de les línies ferroviàries actuals a les entrades i sortides de Barcelona deguda 
a la manca de capacitat dels túnels que travessen la ciutat. Aquest fet condiciona la qualitat, seguretat i fiabilitat del servei en la totalitat del sistema de 
rodalies de Catalunya. 
Malgrat l'esforç realitzat els darrers anys, capdavanter a nivell internacional, encara no s'ha culminat el programa d'adaptació de les estacions a les 
persones amb mobilitat reduïda També estan pendents actuacions rellevants per afavorir la intermodalitat, especialment la construcció 
d'intercanviadors, per tal de poder estructurar en xarxa els serveis ferroviaris i de bus com un únic sistema funcional al servei de l'usuari.Davant les 
necessitats esmentades, cal concertar amb l'Estat les actuacions necessàries sobre la xarxa de la seva titularitat i realitzar obres de millora a la xarxa 
de ferrocarril metropolità i a la resta de les infraestructures ferroviàries competència de la Generalitat per tal d'augmentar la capacitat i la seguretat de 
les infraestructures, millorar l'explotació de la xarxa, i prestar serveis a nous mercats del transport ferroviari. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària. 

Missió 
Millorar la capacitat, la seguretat, la fiabilitat i l'accessibilitat del sistema ferroviari a la regió metropolitana de Barcelona i la resta de conurbacions 
catalanes mitjançant l'ampliació i la modernització de la xarxa ferroviària per tal de millorar la competitivitat davant dels altres modes de transport i fer 
més sostenible la mobilitat a Catalunya. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Configurar el sistema de rodalies de Catalunya, amb una gestió unificada i un finançament adequat dels serveis. (OE5.1) 
 1. Aconseguir un grau d'acompliment del Pla de Rodalies del 12% 
 2. Aconseguir el 70% d'estacions de Rodalies adaptades a PMR 
· Promoure la millora i l'ampliació de les infraestructures i serveis ferroviàries de transport metropolità. (OE5.2) 
 1. Aconseguir un 88% d'estacions de metro adaptades a PMR 
 2. Aconseguir un 97% d'estacions d'FGC adaptades a PMR 
 3. Incrementar en un 3% el nombre de viatgers a les línies d'FGC 
 4. Avançar en els treballs de la L9 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. % estacions de RODALIES adaptades a PMR % OE5.2 59,80 62,30 70,00 70,00

2. Grau d'acompliment del Pla de Rodalies % OE5.1 11,40 11,50 11,00 12,00

3. % Estacions de metro adaptades a PMR % OE5.2 83,00 85,60 86,00 88,00

4. % Estacions de FGC adaptades a PMR % OE5.2 95,00 96,00 96,00 97,00

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 65.258.495,61
2 Despeses corrents de béns i serveis 303.455.499,62
3 Despeses financeres 116.612.458,17
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 262.721.694,83
7 Transferències de capital 12.500.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 306.673.088,74
Total despeses 1.067.221.236,97

 

Llocs de treball pressupostats del programa 1.285
 




