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L’ESTUDI SOBRE EL DÈFICIT D’INVERSIÓ A 

CATALUNYA DE LA CAMBRA  DE BARCELONA 

RECULL LES APORTACIONS DE LA CAMBRA 

DE TERRASSA I CECOT 
 

L’estudi assenyala la B40 com una de les vies pendents i més 

necessàries, així com la urgència del tram Papiol-Rubí per connectar l’A2 

amb l’AP-7 

 

Ultimar l’ampliació de la C-58 i noves connexions viàries i ferroviàries amb 

Barcelona, el port, l’aeroport i la zona franca són altres dels dèficits 

assenyalats a l’informe 

 

 

Terrassa, 17 de desembre de 2019. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis 

de Terrassa i la Patronal Cecot se sumen institucionalment a la Cambra de 

Comerç de Barcelona per a reclamar que es reverteixi el dèficit d’inversions de 

l’Estat a Catalunya. Un dèficit que s’ha xifrat en més de 8.000 milions d’euros en 

els últims 18 anys i que han suposat un impacte econòmic i social que es valora 

en el 3,3% del PIB català i 111.501 llocs de treball no creats. 

 

L’estudi sobre el dèficit d’inversió en infraestructures de l’Estat a Catalunya, que 

recull les aportacions de la Cambra de Terrassa i de Cecot i que destaca la 

col·laboració del RACC, es va presentar el passat divendres en un acte presidit 

pel President de la Generalitat, Quim Torra. Ramon Talamàs, president de la 

Cambra de Terrassa, i Antoni Abad, President de Cecot, també van ser-hi 

presents.  

 

A l’estudi s’assenyala que la B40, anomenada Ronda del Vallès, és una de les 

vies pendents més necessària i la urgència de portar a terme el tram Papiol-Rubí 

per connectar l’A2 amb l’AP7. Ultimar l’ampliació de la C-58 i noves connexions 

viàries i ferroviàries amb Barcelona, el port, l’aeroport i la zona franca són altres 

de les mancances destacades en l’informe. Unes mancances que estan tenint 

conseqüències per a l’activitat socioeconòmica de Catalunya. 
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La inversió de l’Estat a Catalunya des del 2001 han estat sempre inferiors al pes 

relatiu del seu PIB. Una situació que s’ha agreujat durant la darrera dècada, quan 

s’ha pressupostat una mitja del 12,5% d’aquest PIB quan li correspondria el 

19,5%. Però és que a més, de les quantitats pressupostades, només s’han 

executat fins ara el 73,7%. Un percentatge significativament inferior en els darrers 

anys.   

 

 

 

 

 

 

 

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa  

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de referència amb una 

sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva demarcació i que té una ferma 

vocació de servei a les empreses.  

L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització, la formació 

empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els emprenedors. 

D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments de 

referència que són un important punt de trobada per als empresaris. 

 

A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn empresarial, la 

Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada en un model de pertinença i 

adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és aportar serveis de valor afegit al negoci i 

contribuir a què l’empresa sigui més competitiva en un entorn internacional. 

 

La demarcació de al Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, 

Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, 

Vacarisses i Viladecavalls. 

 

 

 


