
TEMES D’HISTÒRIA D’ESPANYA 
Transformacions agràries i procés industrialitzador (1830-1930) 

 

La siderúrgia i la construcció del ferrocarril 

LA MINERIA 

Important riquesa 
mineral (coure, 
mercuri, ferro, plom...) 

Propietat de 
la Corona 

Venda progressiva 
de les mines no 
reservades 

• Mines reservades 
• No reservades  

(arrendades a particulars) 
 
 

Procés creixent de 
control del subsòl 
espanyol per part 
d’empreses 
estrangeres. 

Pobresa en reserves 
de carbó (Astúries, 
Catalunya ...) Ferro basc com 

a única 
excepció. 

LA SIDERÚRGIA 

Primera meitat del XIX 

Segona meitat del 
XIX 
 

Producció concentrada a 
l’Andalusia Oriental i a Astúries 

Va prenent el relleu el País Basc, 
amb una gran tradició de ferreries. 

 Disposava d’una burgesia amb 
capital disposada a la inversió. 

 La proximitat dels ports bascos 
a la Gran Bretanya abaratia el 
transport. 

Posada en marxa 
d’empreses de grans 
dimensions (com ara els 
Altos Hornos de Vizcaya, 
el 1902). 

LA METAL·LÚRGIA 

Fins el 1880 

A partir del 1880 

Dependència de les importacions d’Europa 

Neix i es desenvolupa a Catalunya una 
important indústria metal·lúrgica. 

“La Maquinista 
Terrestre y 
Marítima” (1855) 

Va contribuir al 
desenvolupament 
de la siderúrgia 
basca. 

Feblesa deguda a la 
manca de matèries 
primeres i a un mercat 
interior insuficient. 



TEMES D’HISTÒRIA D’ESPANYA 
Transformacions agràries i procés industrialitzador (1830-1930) 

 

PRODUCCIÓ 
INDUSTRIAL 

MITJANS DE 
TRANSPORT 

 

MERCAT 

Establiment d’una xarxa que permet un 
transport ràpid, massiu i barat dels 
productes al mercat. 

Revolució dels 
transports 

El transport per carretera a Espanya 

 Xarxa molt insuficient, en mal estat, sense manteniment i en 
ocasions impracticable en determinades regions i estacions. 

 Companyies de diligències unien les principals ciutats 
(Barcelona a Girona en 5 hores, Barcelona a Madrid en unes 
50-55 hores, Barcelona a Cadis en 5 dies...) 

La construcció de la xarxa de ferrocarril 

Les primeres línies Primera línia a Cuba l’any 1837 
Línia Barcelona – Mataró el 1848 

Impuls del Govern 
per a la construcció 
d’una xarxa 
ferroviària  

Ley General de Ferrocarriles, 
(Madoz, 1855) 

Opció per un model radial, amb el 
centre a Madrid. 

 Garantia de rendibilitat mínima sobre els capitals invertits 
 Atorgació de subvencions directes a les empreses constructores 
 Facilitat en l’adquisició de terrenys i exempció d’impostos 
 Exempció aranzelària en les importacions de material i de 

maquinària. 

 Majoria d’inversió estrangera 
 Negoci especulatiu en el propi procés de construcció de la xarxa 
 Poca o nul·la relació entre la construcció i la rendibilitat de la línia 

ELS MITJANS DE TRANSPORT: EL FERROCARRIL 


