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VIII. Anàlisi de demanda pel ferrocarril (2006-2030). Establiment d’un nou servei  
 
 

Estimar la demanda futura del ferrocarril dur associada una complexitat 
superior a l’anàlisi de la demografia i mobilitat futures. El factor que indueix a una 
major incertesa ve donat pel canvi d’oferta que suposaria augmentar la freqüència 
de pas dels trens, ja que es fa difícil establir els comportaments i els canvis en 
l’elecció del mode de transport. 
 

Si observem l’evolució del nombre de passatgers de la línia (capítol VIII), 
notem que les fluctuacions d’aquest al llarg del anys han vingut determinats per les 
decisions preses que han afectat de manera directa o indirecta l’oferta. Les 
actuacions més clares han estat sens dubte la retirada del nombre de serveis que 
completaven totalment o parcial la línia (finals de 1985 i de 1992), però també hi 
hagut actuacions com la renovació del material mòbil o la millora de la via (principis 
del 1983 i 2001-2002, respectivament) que han influenciat en l’augment de la 
demanda. 

 
Així doncs, com que oferta i demanda van estretament relacionades, s’ha 

cregut que una estratègia raonable és plantejar un tipus de servei que s’adapti al 
comportament de la mobilitat actual, prenent aquesta i les projeccions futures fetes 
anteriorment com a pauta pels propers 30 anys i a partir d’aquí establir escenaris 
de futur factibles i raonats que descriguin la demanda futura.  

 
La importància d’establir un servei molt semblant al que es pretén oferir ve 

donada perquè tal i com veurem més endavant quan desglossem els costos 
d’explotació i manteniment, ambdós depenen de manera força significativa del 
material circulant, i per tant de l’oferta plantejada. Sense establiment de servei, no 
hi ha precisió en els costos i sense això no es pot discernir si l’explotació de la línia 
ferroviària com a tren de rodalies o similar és factible. Evidentment, però, caldrà 
ser prudents i raonar bé el servei plantejat a la vegada que serà imprescindible 
definir escenaris de futur coherents amb l’oferta proposada. 

 
  

1. Establiment del nou servei 
 
La idea més estesa entre les parts implicades (Generalitat de Catalunya, 

FGC i administracions locals) és la de reconvertir el servei de regionals (actualment 
circulen tres trens per sentit i dia) en un servei de rodalies entre els municipis de 
Lleida i Balaguer i augmentar lleugerament la freqüència de pas entre Balaguer i La 
Pobla de Segur. De la mateixa manera en aquest últim tram es pretén implantar un 
sistema de trens turístics. El doble objectiu sembla prou clar: d’una banda dotar el 
corredor d’un sistema de transport públic eficient i d’altra banda impulsar el sector 
turístic. 

 
Després d’haver aprofundit en l’evolució demogràfica i de mobilitat de l’eix 

de municipis concurrents amb la línia ferroviària, aquesta tesina proposa un servei 
mixta (a mig camí entre l’oferta d’un rodalies i l’actual de regional). Abans 
d’analitzar la possible quota de mercat del ferrocarril, el que sí que ha quedat clar 
és la rellevància en dia feiner de la mobilitat obligada davant de la no obligada 
(mobilitat obligada: 65% de respecte la total). Per aquest motiu es planteja en el 
tram Lleida-Balaguer un servei de rodalies (mínim un tren cada hora per sentit) en 
les hores punta donades per la incorporació i l’abandonament dels llocs de treball i 
estudi i una freqüència de pas més moderada per la resta de l’horari. Pel tram 
Balaguer-La Pobla es proposa augmentar la freqüència de pas independentment de 
la opció d’implantar trens turístics.  
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Per tal de determinar un servei raonable i eficient intentant establir un 
sistema d’explotació tant econòmic com sigui possible, s’estableixen les següents 
condicions i restriccions: 

 
a) Les hores de congestió màxima segons [11] i que s’han considerat 

aplicables com a hores punta de desplaçaments per a la majoria 
de corredors on la mobilitat obligada tingui un pes rellevant són: 
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       Figura 4. Hores punta. Font: elaboració pròpia sobre gràfic extret de [11]. 

 
 

En la mesura del possible la màxima freqüència de pas serà a 
aquestes hores, i en aquest sentit es prioritzarà l’eficiència horària 
al tram Lleida-Balaguer ja que és on s’ha detectat una 
importància molt més significativa de la mobilitat obligada.  

 
b) Per les característiques de la via, només es permet l’estada 

simultània de dos trens a Lleida, Balaguer, Tremp i La Pobla 
(tanmateix a Àger hi ha un petita via morta que es podria 
condicionar si es cregués oportú). 

 
c) Es pretén que només hi hagi agents permanents a l’estació de 

Balaguer (a part d’evidentment a Lleida), per tant el creuament 
dels trens només es pot produir en aquesta estació. Això sí, 
l’arribada i la sortida de trens a Lleida i a La Pobla es pot realitzar 
encara que hi hagi un altre tren  esperant l’hora de sortida. 

 
d) El temps de trajecte considerat entre Lleida i Balaguer és el 

mateix que l’actual (30 minuts), ja que no es preveu cap millora 
ni a la Infrastructura ni a la resta dels elements d’aquest tram. Pel 
tram Balaguer-La Pobla, s’ha considerat que dels 96 minuts que hi 
ha actualment, el temps de trajecte es reduirà fins als 60 minuts 
degut al condicionament de la línia en aquest tram que es durà a 
terme en breu. Recordem que avui dia el mal estat d’aquest tram 
obliga en alguns moments a reduir la velocitat fins a 30km/h. 

 

8h-9h 

14h-15h 
17h-20h 
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e) En la línia de rendibilitzar al màxim els recursos, de les quatre 
unitats de les que es disposen, s’ha establert que tres dels quatre 
trens estiguin en funcionament i el quart de reserva o en 
manteniment, entenent que aquesta tasca es pot dur a terme en 
un període inferior a tres mesos. Aquesta situació seguiria sent la 
mateixa després de la previsible remodelació o canvi del material 
mòbil, fet que s’hauria d’aprofitar per adaptar el material a les 
necessitats de demanda, intentant adquirir, si s’escau, unitats de 
menys capacitat i/o trens de costos d’explotació més reduïts. 
L’aposta pel funcionament dels tres trens a l’hora és més 
arriscada que l’actual (recordem que avui dia de les quatre unitats 
només en funcionen dues cada dia), però es fa necessària per tal 
d’evitar l’adquisició urgent d’una altra unitat. A més a més a favor 
de l’opció de l’ús de les tres unitats hi ha dos factors: el primer és 
que com ja s’ha esmentat el manteniment del tren es pot realitzar 
en un període inferior de tres mesos, per tant la resta del 
trimestre aquesta quarta unitat queda com a reserva per 
substituir si és necessari alguna de les altres tres; en segon lloc la 
política de tenir un dels trens permanentment de reserva és molt 
conservadora, actualment el 50% dels recursos del material mòbil 
està permanentment inutilitzat i aquesta situació no segueix els 
esquemes d’una explotació eficient.  

 
f) Actualment l’últim tren que baixa des de La Pobla (arriba a Lleida 

a les 20:15) circula fins a Cervera des d’on l’endemà al matí surt 
cap a Lleida per realitzar el primer trajecte del dia del tren cap a 
La Pobla. Es mantindrà aquest servei fins Cervera, però molt 
probablement sigui necessari canviar l’horari, ja que es prioritzarà 
l’eficiència horària de la línia Lleida-La Pobla. 

 
g) Cal considerar la importància que les quatre unitats realitzin al cap 

de l’any el mateix nombre de quilòmetres, així es col·labora en la 
homegeneització del desgast a la vegada que es reparteix a parts 
igual la probabilitat que algun dels tres trens pateixi alguna avaria 
important. D’altra banda per a que tots els trens tinguin a finals 
d’any el mateix quilometratge i tenint en compte que es fa 
complicat que en un mateix dia les tres unitats recorrin la mateixa 
distància s’han establert els trajectes dels tres trens de manera 
rotativa. Així que el tren que realitza un recorregut avui, no torna 
a realitzar-lo fins el tercer dia. 

 
 
Vistes aquestes condicions o restriccions es proposa a l’esquema horari que 

hi ha a continuació d’aquests paràgrafs. Cada tren ve representat per un color i al 
costat de les hores entre parèntesis hi ha el nombre màxim d’unitats de la línia que 
hi ha en aquella estació en aquell moment. Les hores emmarcades corresponen al 
cruament de trens a Balaguer, moment en que és necessari la presència de dos 
agents. 

 
  Els horaris es consideren vàlids per a tots els dies de la setmana. Aquesta 

oferta pot semblar exagerada per al cap de setmana, però recordem que la 
demanda del tren de La Pobla no davalla els festius.  

 
Tanmateix, les hores són indicatives, s’entén que és impossible que un tren 

que acaba d’arribar a una estació és impossible que marxi en sentit contrari al 
mateix moment, per això caldria deixar en aquests casos un marge d’uns minuts 
que no alterarien en absolut la filosofia adoptada. 
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   Figura 5. Servei proposat. Font: elaboració pròpia. 
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2. Escenaris de demanda 
 

Una vegada establert el servei que es planteja pel futur, cal considerar quina 
serà la quota de mercat del ferrocarril. Tal i com s’anunciava a l’inici d’aquest, 
capítol, degut a la complexitat de determinar-la es treballarà amb diferents 
escenaris de futurs, alguns més raonables i altres menys, alguns més conservadors 
i altres més agosarats. L’escenari de demanda es farà a partir de les dades de 
mobilitat obligada, i partir d’aquí s’establirà la demanda total amb els criteris 
exposats en anteriors capítol. 

 
 

Escenari 1: quotes de mercat rígides 
 
 Es tracta de plantejar una situació en que la millora del servei ofert pel 
ferrocarril no és suficient per captar quota de mercat d’altres mitjans o bé per 
induir nova demanda. Es considera que hi ha un augment del nombre de 
desplaçaments, però aquest és només degut als creixement de població i de 
mobilitat exposats anteriorment. Aquest escenari és molt poc probable, però s’ha 
volgut contemplar per ser el més conservador. Val a dir que si es produís, caldria 
reduir l’oferta proposada pel futur i tornar a una de semblant a l’actual. Així doncs, 
aquest escenari reflecteix un futur estancat al present.  
 
 
Escenari 2: l’absorció de la quota de mercat de l’autobús 
 
 Aquest escenari intenta reflectir la superioritat del tren en el corredor una 
vegada realitzat el canvi de servei pel proposat en aquesta tesina i tenint en 
compte la concurrència del traçat de l’autobús especialment semblant en el tram 
Lleida-Balaguer. Cal considerar diversos factors: 
 

a) La nova oferta del ferrocarril en l’eix Lleida-Balaguer duplica l’actual de 
l’Alsina-Graells (18 trens vs 9 autobusos, el cap de setmana la diferència 
s’acusa molt més) i la quadruplica pel tram Balaguer-La Pobla sis dies a 
la setmana (diumenge i festius no hi ha servei d’autobús). 

 
b) Els desplaçaments entre els tres grans nuclis de població (Lleida, 

Balaguer, Tremp i La Pobla, especialment els d’origen o destí a la capital 
del Segrià) són molt més econòmics si es realitzen en ferrocarril. Pels 
bitllets senzills estem parlant de gairebé el 50% de diferència. 

 
c) Les distàncies entre els centres dels municipis i les estacions del 

ferrocarril no són, en general un obstacle, fins a l’alçada de Camarasa i a 
partir de Tremp. Entre Lleida i Balaguer que és on es pretén instaurar 
una major freqüència de pas dels trens i on imperen els desplaçaments 
per mobilitat obligada, la distància més gran entre el centre del nucli 
urbà i la població es troba a Alcoletge (uns 10-15 minuts caminant); per 
a la resta de poblacions el ferrocarril passa per dins el municipi a 
excepció de Vallfogona de Balaguer que té parada a uns 7 minuts 
caminant del centre. Tanmateix no és casualitat que la mobilitat obligada 
d’Alcoletge i Vallfogona que es desplaça en tren rondi el 0%, i aquest és 
un factor que caldrà tenir força present a l’hora de determinar quina 
quota de mercat de l’autobús pot absorbir el ferrocarril. Entre Àger i 
Palau de Noguera, la distància estació-nucli de població es converteix en 
un problema a l’hora de captar demanda, de l’autobús, ja que aquest sí 
té parada al poble. Finalment a partir de Tremp i fins La Pobla es tornen 
a donar les condicions de distància que propicien el canvi al ferrocarril. 
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d) Segons [14] Fins l’any 84, quan el servei de ferrocarril era de 6 
trens/dia·sentit, i l’oferta de l’autobús, entre concurrents i no 
concurrents9 amb la línia de La Pobla, era superior a la del tren, la 
demanda d’aquest últim quadruplicava la de l’autobús. La situació es va 
invertir a mesura que el ferrocarril va anar deixant de donar servei i es 
creava una necessitat de desplaçaments que les companyies privades 
d’autobús van saber aprofitar bé. Així doncs és raonable pensar que si es 
torna a augmentar l’oferta (i més si aquesta està per damunt de la de 
l’autobús), la captació estimada per aquest escenari sigui una realitat. 

 
    

Així, tenint en compte els factors exposats i el repartiment modal entre 
Lleida i Balaguer (el recordem a la taula següent), és perfectament raonable que el 
ferrocarril pugui absorbir el percentatge de l’autobús en l’eix Lleida-Balaguer. Pel 
que fa els municipis d’Alcoletge i Vallfogona de Balaguer el canvi voluntari de mitjà 
de transport no és tan clar, però si les expectatives de captació es compleixen per 
la resta de municipis, és més que probable que el ferrocarril acabi desplaçant 
l’autobús fora d’aquest eix. Tanmateix cal tenir present la possible reacció d’aquest 
mode davant les millores del ferrocarril.  

 
 

Municipi d’origen autobús tren cotxe altres 

Mobilitat obligada 3079 

Mobilitat per mode 425 (13,8%) 76 (2,5%) 2503 (81,3) 75 (2,4%) 

Lleida 3% 1% 95% 1% 
Alcoletge 16% 0% 83% 1% 
Vilanova de la Barca 25% 2% 73% 0% 
Térmens 35% 2% 62% 1% 
Vallfogona de Balaguer 14% 0% 76% 10% 
Balaguer 12% 5% 81% 2% 

Taula 8. Font: elaboració pròpia a partir d’informació cedida pel Departament de Política 
Territorial i dades de l’IDESCAT. 

 
En aquest escenari com en l’anterior es considera que el ferrocarril no és 

capaç de captar cap percentatge de la quota de mercat del vehicle privat. 
 

Pel que fa la resta del corredor l’escenari suposa que el tren és capaç de 
captar el 100% de la mobilitat obligada que ara es desplaça amb autobús entre 
Tremp i La Pobla i entre un d’aquests dos municipis i Lleida.  
  
 
Escenari 3: Captació modesta de quota de mercat del vehicle privat 
 
 Es tracta de l’escenari anterior però considerant que el ferrocarril a més és 
capaç de captar desplaçaments que ara es realitzen entre Lleida i Balaguer amb 
vehicle privat. Es prendrà com a referent la situació en que la mobilitat en vehicle 
privat baixi la seva quota de mercat fins 75%, és a dir que el ferrocarril capti una 
demanda de l’ordre del 6% provinent del transport individual. 
 
 La diferència amb l’escenari 2 no afectarà els desplaçaments Lleida-Tremp-
La Pobla realitzats amb cotxe. 
 

                                                 
9 Quan es parla de les no concurrents es refereix a altres línies d’autobús, avui desaparegudes, que 
completaven el recorregut Balaguer-Lleida i Menàrguens-Lleida però passaven pel municipi de Corbins. 
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Escenari 4: Seguint els passos de Térmens 
 
 És l’escenari més agosarat i suposa un pas més que l’escenari 4; planteja un 
repartiment modal de l’eix Lleida-Balaguer que s’assembli a la situació actual de 
Térmens, on el transport col·lectiu representa el 35% del mode escollit pels 
desplaçaments de la mobilitat obligada. És a dir, es tracta de considerar que la 
captació del tren respecte el vehicle privat és d’un 19%. Es tracta de la situació 
més desitjable de les plantejades en aquest capítol perquè representa un avanç en 
el camí de l’obtenció d’un territori sostenible, però també cal ser conscients que és 
un escenari molt optimista.   
 

La diferència amb l’escenari 2 no afectarà els desplaçaments Lleida-Tremp-
La Pobla que actualment es realitzen amb cotxe. 
 
 
3. L’evolució de la demanda fel ferrocarril 
 
 Una vegada establerts els escenaris es tracta de transformar la teoria en 
xifres. Els càlculs es realitzaran a partir del 2007, ja que la idea exposada en 
aquesta tesina és posar en marxa la nova oferta a partir del gener del 2006 i 
creiem que és raonable deixar un període d’adaptació de la demanda a la nova 
oferta. Aquest període pot ser més o menys llarg però en qualsevol cas no es creu 
que superi el primer any. Tanmateix, com que els recomptes es realitzen a finals, 
hem cregut prudent començar a fer els càlculs a partir del 2007. 
 
 El procediment a seguir per obtenir la demanda del ferrocarril serà en tots 
els escenaris el mateix: en primer lloc s’establirà el repartiment modal d’acord amb 
cada escenari i obtindrem els desplaçaments anuals per mobilitat obligada en tren. 
Les mobilitats s’havien obtingut per períodes quinquennals, així que s’interpolarà 
per trobar les anuals. A continuació s’aplicaran els factors escaients (veure quadre 
següent) per tal d’obtenir els viatges generats per mobilitat obligada i no obligada 
en dia feiner i es realitzaran els càlculs pertinents per estimar els desplaçaments en 
dia festiu. Finalment s’obtindrà el nombre total de viatgers estimat per a cada any. 
 
 Els càlculs es realitzaran amb més profunditat pel tram Lleida-Balaguer, ja 
que és on es preveuen més canvis i de fet objecte d’estudi d’aquesta tesina. 
Tanmateix per la demanda del tren per a la resta de línia s’ha fet una estimació a 
partir dels resultats exposats al capítol de la mobilitat i comptant el creixement de 
l’eix Balaguer-La Pobla (sense incloure el primer). Es podria aprofundir més 
contemplant, a més, el creixement de la mobilitat, però ens donarem per satisfets 
amb aquesta xifra. 
 
 Aquest aprofundiment sí s’ha realitzat en canvi pel tram Lleida-Balaguer. Les 
hipòtesis realitzades per obtenir el nombre de viatges s’han extret de la projecció 
de la mobilitat exposada el capítol anterior, i queden resumides en el següent 
esquema explicatiu. 
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Figura 6. Esquema càlcul viatges generats en tren. Font: elaboració pròpia 
 

 
PROJECCIÓ MOBILITAT OBLIGADA 

(MO, períodes quinquennals 
+ interpolació) 

 

Lleida-Balaguer 
 

 

Repartiment modal 
(MO, anual) 

 

segons 

escenari 

 Viatges generats a partir MO: 
 

         44 setmanes laborables 
         5 dies feiners 
         2 viatges diaris 
 

MO x 2 x 5 x 44 

 
DIA FEINER: 

Desplaçaments amb tren 
 (generats per MO, 

anual)  

 
DIA FEINER: 

Desplaçaments totals 
amb tren [3] 

 

 
VIATGES TOTALS 

GENERATS EN TREN 
(anuals, eix Lleida-Balaguer) 

 Mobilitat total (MT) pel tren: 
 

MO = 0,80 x MT 
 

 
DIA FESTIU: 

Desplaçaments totals 
amb tren [9] 

  

MT festiu = 1,05 MT feiner  (escenari 1) 
 
 

MT festiu = 0,85 MT feiner (escenari 2, 3 i 4) 

[3] + [9]
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Els resultats obtinguts s’exposen a continuació, tanmateix, les conclusions 
més interessants es veuran reflectides a l’anàlisi econòmic-financer, ja que és on 
s’exposaran aquests desplaçaments convertits en cobertura dels costos de la línia 
ferroviària. Els resultats obtinguts en el procés, així com les xifres detallades es 
poden observar a l’annex 7. 

 
 

Tots el modes (milers de 
persones) Tren(milers de persones, anual)10 

Any 
MO (diària) Viatges anuals 

generats 
Escenari 1 

(2,5%) 
Escenari 2 

(16,3%) 
Escenari 3 

(22,6%) 
Escenari 4 

(35,6%) 
2007 4,26 2.889 82 475    658 1.037 
2008 4,50 3.047 87 501    694 1.094 
2009 4,74 3.209 91 527    731 1.152 
2010 4,98 3.374 96 555    769 1.211 
2011 5,20 3.526 100 579    803 1.266 
2012 5,42 3.670 104 603    836 1.317 
2013 5,63 3.815 109 627    869 1.370 
2014 5,85 3.964 113 651    903 1.423 
2015 6,07 4.114 117 676    937 1.477 
2016 6,24 4.231 120 695    964 1.519 
2017 6,33 4.290 122 705    978 1.540 
2018 6,47 4.381 125 720    998 1.573 
2019 6,60 4.473 127 735 1.019 1.605 
2020 6,74 4.565 130 750 1.040 1.639 
2021 6,87 4.654 133 765 1.061 1.671 
2022 6,93 4.697 134 772 1.070 1.686 
2023 7,00 4.746 135 780 1.082 1.704 
2024 7,08 4.796 137 788 1.093 1.722 
2025 7,15 4.842 138 796 1.103 1.738 
2026 7,21 4.887 139 803 1.114 1.754 
2027 7,36 4.985 142 819 1.136 1.789 
2028 7,43 5.034 143 827 1.147 1.807 
2029 7,50 5.083 145 835 1.158 1.825 
2030 7,57 5.132 146 843 1.169 1.842 
2031 7,57 5.132 146 843 1.169 1.842 

Taula 18. Demanda estimada pel tren. Font: elaboració pròpia 
 
 

A la taula anterior s’han remarcat els anys corresponent al període 
quinquennal, que és quan es fan els recomptes de mobilitat i per tant anys de 
referència per validar la taula en un futur. Es pot observar la diferència entre els 
diferents escenaris i que les dues propostes més raonables són les de l’escenari 2 i 
3, hipòtesis en les que ens centrarem a l’hora de fer l’estudi econòmic-financer. 
 

A continuació podem veure creixement en una representació més visual. 

                                                 
10 Entre parèntesis el percentatge de quota de mercat del tren per cada escenari. 
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Gràfic 13. Demanda segons escenaris. Font: elaboració pròpia 

 
 
Finalment s’ha cregut convenient exposar les xifres de la demanda estimada 

pels escenaris 1 i 2 pels desplaçaments fora de l’eix Lleida-Balaguer, bàsicament 
entre les poblacions Lleida-Tremp i Lleida-La Pobla. Ja que si més no, a ens 
donaran arguments per a extreure algunes de les conclusions d’aquesta tesina. 
Tanmateix a l’annex 7 podem trobar els passos intermedis que hem seguit per 
trobar la informació que resumim a continuació. 

 
 

Tren(milers de persones, anual) 
Any Escenari 1  

(2,5%) 
Escenari 2  

(16,3%) 
2007 68 144 
2008 73 154 
2009 78 165 
2010 84 176 

2011-2031 84 176 
Taula 19.Demanda estimada desplaçaments fora eix Lleida-Balaguer. 

 Font: elaboració pròpia 
 
 
La taula reflecteix l’estancament de població a partir del 2010, fet que ja 

havíem exposat al capítol de la projecció demogràfica de la zona. Òbviament si es 
realitzés un estudi més exhaustiu de la mobilitat fora de l’eix Lleida-Balaguer els 
valors serien més elevats, però a títol indicatiu es considera que ja està bé. 




