LA XARXA DE REFERÈNCIA D'R+D+I EN ECONOMIA
APLICADA (XREAP)
Neix al 2006 fruit d'un contracte programa amb la
Direcció general de Recerca del Departament
d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat
de Catalunya.
La XREAP està formada per set grups d’investigació
del camp de l’Economia Aplicada de quatre universitats
catalanes i més de 150 investigadors. La Xarxa vol
servir d’instrument de col·laboració entre aquests
grups amb objectius comuns i per a potenciar la
interdisciplinarietat i multidisciplinarietat, impulsant la
col·laboració amb diferents institucions, potenciant la
participació d’empreses i de centres de recerca,
augmentant la capacitat d’elaborar i proposar grans
projectes de recerca i innovació de manera conjunt.
Actualment al Consell de Direcció de la XREAP hi
participa el Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya i la Fundació Bosch i Gimpera,
com a entitat gestora de la XREAP.
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9:30-9:45 Inscripció
9:45-10.00 Benvinguda i presentació
Martí Parellada,
Director de la Xarxa de Referència en Economia Aplicada
(XREAP)
Germà Bel,
Grup de Recerca Governs i Mercats (GIM-IREA)
Anna Matas,
Grup d'Anàlisi Econòmica Aplicada (GEAP)

9:30-9:45 Inscripción
9:45-10:00 Bienvenida y presentación

Roger Vickerman
(School of Economics, University of Kent):
“Inversió en Infraestructures i beneficis addicionals”

Roger Vickerman
(School of Economics, University of Kent):
“Inversión en infraestructuras y benficios adicionales”

Ginés de Rus
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria):
“Inversió en infrastructures: Rendibilitat i prioritats”

12:30-14:00 Taula rodona:
Cooperació públic-privada en la inversió i gestió d'infrastructures
Moderador:
Germà Bel,
Grup de Recerca Governs i Mercats (GIM-IREA)
Representant de la Secretaria General d'Infrastructures
Terrestres del Ministerio de Fomento (per confirmar)
Josep Martinez Vila, representant d'Abertis
Teresa Garcia Milà (Universitat Pompeu Fabra)

Les infrastructures de transport tenen un paper central tan en la
localització de l'activitat econòmica com en la millora de la productivitat
de l'economia. Per aquest motiu, han rebut una gran atenció en l'anàlisi
econòmica i en la política pública. Conèixer i avaluar els seus efectes
reals, no sempre igual als esperats, és una tasca important. Així mateix,
ho és l'anàlisi i elecció de les fórmules més adients de finançament tan
pel que fa als efectes pressupostaris com a la seva incidència sobre els
agents econòmics. L'objectiu del simposi és aprofundir en aquestes
qüestions comptant tant amb la participació d'experts nacionals i
internacionals com de decisors polítics i agents empresarials.
Traducció simultània a totes les sessions

Martí Parellada,
Director de la Xarxa de Referència en Economia Aplicada
(XREAP)
Germà Bel,
Grup de Recerca Governs i Mercats (GIM-IREA)
Anna Matas,
Grup d'Anàlisi Econòmica Aplicada (GEAP)

10:00-11:00

11:00-11:30

11:30-12:30 Segunda ponencia, discusión y debate

11:30-12:30

Moderador:
Germà Bel,
Grup de Recerca Governs i Mercats (GIM-IREA)
Representante de la Secretaría General de Infraestructuras
Terrestres del Ministerio de Fomento (por confirmar)
Josep Martinez Vila, representante de Abertis
Teresa Garcia Milà
(Universitat Pompeu Fabra)

Las infraestructuras de transporte tienen un papel central tanto en la
localización de la actividad económica cómo en la mejora de la
productividad de la economía. Por este motivo, han recibido una gran
atención en el análisis económico y en la política pública. Conocer y
evaluar sus
sus efectos
efectosreales,
reales,no
nosiempre
siempreiguales
igual aalos
los esperados,
esperados, es una
tarea importante. También lo es el análisis y elección de las fórmulas
más adecuadas de financiación tanto en lo que se refiere a los efectos
presupuestarios como a su incidencia sobre los agentes económicos.
El objetivo del simposio es profundizar en estas cuestiones contando
tanto con la participación de expertos nacionales e internacionales
como de decisores políticos y agentes empresariales.
Traducción simultánea en todas las sesiones

Coffee-break
Second plenary session and discussion
Ginés de Rus
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria):
“Investment in infrastructures: Returns and priorities”

Ginés de Rus
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria):
“Inversión en infraestructuras: Rentabilidad y prioridades”

12:30-14:00 Mesa redonda:
Cooperación público-privada en la inversión y gestión de infraestructuras

First plenary session and discussion
Roger Vickerman
(School of Economics, University of Kent):
“Investment in infrastructures and wider benefits”

11:00-11:30 Pausa-café
11:00-11:30 Pausa-cafè
11:30-12:30 Segona ponència, discussió i debat

9:45-10:00 Welcome

Martí Parellada,
Director de la Xarxa de Referència en Economia Aplicada
(XREAP)
Germà Bel,
Grup de Recerca Governs i Mercats (GIM-IREA)
Anna Matas, Grup d'Anàlisi Econòmica Aplicada (GEAP)

10:00-11:00 Primera ponencia, discusión y debate
10:00-11:00 Primera ponència, discussió i debat

9:30-9:45 Registration

12:30-14:00

Round table: Public-Private Partnerships in the investment and
maintenance of infrastructures
Moderator:
Germà Bel,
Grup de Recerca Governs i Mercats (GIM-IREA)
Representant Secretaria General de Infraestructures
Terrestres del Ministerio de Fomento (to be confirmed)
Josep Martinez Vila, representant of Abertis
Teresa Garcia Milà
(Universitat Pompeu Fabra)

Transport infrastructures play a key role in the localisation of economic
activity and productivity improvement. For this reason, transport
infrastructures have received a big attention in economic analysis
and public policies. Measuring its real effects, some times different
to the expected ones, is an important task. Likewise, it is the analysis
and choice of the most appropriate funding schemes and budgetary
effects but also its incidence on economic agents. The aim of the
symposium is to deepen in the analysis of these questions through
the participation of national and international experts and other
stakeholders such as politicians and firm managers.
Simultaneous translation in all sessions

