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7 Oferta ferroviària per a mercaderies 
 
Des de fa uns anys, el creixement i internacionalització de l’economia s’ha 
traduït en un increment dels tràfics de mercaderies. En aquest marc, el 
ferrocarril per les seves característiques s’ha mostrat competitiu davant del 
transport per carretera només en determinats corredors i per a uns productes i 
clients específics: en particular per a tràfics massius a distàncies mitjanes i 
llargues entre terminals de transport. 
 

7.1 Les terminals de transport 
 
Les terminals de transport de ferrocarril són el punt al voltant del qual s’articula 
el sistema ferroviari de mercaderies de la RMB. Es poden classificar en:  
 
Terminals de càrrega completa. Aquestes obeeixen a necessitats particulars 
de les empreses, que mouen un gran volum de mercaderies. Les principals de 
la RMB són: Martorell SEAT, Martorell Solvay i les empreses CELSA i Gonvarri 
a Castellbisbal. D’altra banda, també s’ha de destacar en aquest grup alguns 
apartadors que estan molt vinculats a empreses pròximes com són: Mollet 
Santa Rosa per a la Farinera Moretó i Granollers per a Reckitt Benckiser. 
 
Terminals associades a campes de vehicles. Aquest seria el cas actual de la 
Llagosta. 
 
Les terminals TECO. Aquestes es configuren com a nodes de la cadena 
logística on es produeix l’intercanvi de mode de transport sense ruptura de 
càrrega perquè els productes viatgen en contenidors. La xarxa TECO que 
opera a Catalunya queda configurada a partir de 6 terminals de les que 3 
pertanyen a la RMB (Figura 7.1): 
 

• La terminal ferroportuària del Port de Barcelona, ubicada al moll sud 
manipula contenidors portuaris amb destinacions al centre de la 
Península Ibèrica. 

 
• El Morrot a Barcelona agrupa contenidors d’origen terrestre vinculats a 

l’activitat econòmica del Baix Llobregat i contenidors marítims (un 65 % 
respecte del total). Gestiona diàriament 26 trens de 450 metres. 

 
• La terminal de Granollers serveix sobretot la demanda pròpia del Vallès i 

els trànsits internacionals. Aquesta central està molt limitada perquè està 
ubicada al centre urbà i són molt escasses les seves possibilitats 
d’expansió, a més de tenir moltes dificultats en l’accés dels camions. 

 
• La resta de terminals TECO es troben fora de la RMB i estan 

localitzades a Portbou, Constantí i el Pla de Vilanoveta. 
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Figura 7.1: Localització de les terminals TECO a Catalunya. 
Font: Cambra de Comerç de Barcelona (2005) 

 
Juntament amb totes aquestes importants terminals s’hauria d’esmentar la 
general de classificació de Can Tunis a Barcelona. Aquesta terminal, operada 
per la UNE de Càrregues de Renfe, s’utilitza per a la recepció, expedició i 
formació de trens i gestiona uns 45 trens de 450 metres al dia, realitzant una 
important tasca de recolzament per al Port de Barcelona. 
 
En general, totes les terminals de mercaderies estan establertes sobre els 
eixos ferroviaris que pertanyen als dos operadors principals: 
 

• D’una banda es tindrien els ramals de mercaderies d’ample ibèric que 
només serien utilitzats per Renfe (tot i que en alguns trams comparteixen 
infraestructura amb FGC mitjançant la utilització de tercer carril). 

 
• D’altra banda es tindrien els ramals de mercaderies d’FGC, bàsicament 

utilitzats per al transport de sals potàssiques des de la Catalunya 
Central. 

 

7.2 Els ramals de mercaderies de la xarxa d’ample ibèric 
 
Aquesta xarxa, operada per Renfe, es caracteritza perquè la infraestructura 
està compartida generalment amb la dels serveis de passatgers, exceptuant els 
trams inicials/finals de les terminals d’intercanvi de mercaderies i de les 
indústries expedidores/receptores. El transport es fa sobre les línies que 
apareixen representades a la Figura 7.2 i en les que hi ha situades importants 
terminals de mercaderies: 
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Figura 7.2: Esquema del sistema de mercaderies de Renfe.  
Font: Elaboració pròpia a partir de DPTOP (2005) 

 
• Nucli de Barcelona. S’hi troben tres de les terminals més importants de 

mercaderies de la RMB i de Catalunya i que ja han estat indicades 
anteriorment: 

 
o Terminal TECO de Morrot. 
o Terminal TECO i altres terminals dins del recinte del Port de 

Barcelona. 
o Terminal de Can Tunis. 

 
La xarxa que conforma aquest sistema és clau per a tot el sistema i serà 
estudiada en profunditat a l’apartat 7.4. 

 
• Línia Barcelona - Vic - Ripoll - Puigcerdà. En  aquest cas cal destacar la 

presència de les següents terminals: 
 

o Instal·lació molt petita a Vic que mai ha estat utilitzada. 
o Instal·lacions a Granollers – Canovelles per a la càrrega de 

productes químics, cendres i ciment així com la presència d’una 
derivació particular a una planta de “Pastas Gallo”. 

o Instal·lació de càrrega de cereals a Balenyà. 
o Derivació a Mollet Santa Rosa per a la farinera Moretó, així com un 

accés a la instal·lació que té Alstom en aquesta població. 
o A Montcada Bifurcació hi ha un carregador d’àrids. 

 
• Línia Barcelona - Terrassa - Manresa. Entre Montcada i Manresa 

s’estableix transport de mercaderies degut a la presència de diferents 
terminals ferroviàries: 

 

Sants

           Línies amb circulacions de mercaderies 
            
           Resta de línies (*) 
 
           FGC 

Sallent
Súria 

Calaf 

Manresa 

Vilafranca 

Tarragona 

St. Vicenç de Calders 

Vilanova 

Aeroport de Barcelona 

Port de Barcelona 

Z. Franca 

Badalona 

Sabadell 

Terrassa Mataró 

Arenys 

Blanes 

Maçanet 
Vic 

Granollers

St. Celoni La Garriga 

(*) Hi ha algunes circulacions 
esporàdiques a les línies de 

Manresa i de Vic. 
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o Des de Manresa surt el tren potasser que es dirigeix cap als 
complexos industrials que hi ha situats a Flix. 

o Derivació particular a Manresa. 
o Instal·lacions de càrrega de sals potàssiques a St. Vicenç de 

Castellet. 
 
Si es continués sobre aquesta mateixa línia cap a Lleida es podrien trobar 
altres terminals de transport que són generadores d’algun tipus de tràfic de 
mercaderies cap a la RMB. Es tracta de: 
 

o Terminal TECO i de càrrega general al Pla de Vilanoveta. 
o Derivació a Bell-lloc d’Urgell. 
 

A més, s’està realitzant un projecte emplaçat a Calaf i Besiana relacionat 
amb el mercat de l’automòbil. 

 
• Línia Barcelona - Martorell - Vilafranca - St. Vicenç C. Aquesta línia 

suporta un tràfic molt alt de mercaderies degut al nombre d’indústries de les 
zones per on circula i a la que els trens tenen accés: 

 
o Factoria de l’empresa d’automòbils SEAT a Martorell. 
o Derivacions cap a les empreses Cerestar i Solvay (on comparteix via 

amb FGC mitjançant la utilització de triple carril). 
o Complex siderúrgic de Castellbisbal (CELSA i Gonvarri) 
o Indústria farinera a Els Monjos. 
o Derivació a Arboç. 

 
Cal destacar també el projecte que hi ha plantejat per unir les instal·lacions 
que l’empresa Uniland de ciment té a Vallcarca amb Barcelona per aquesta 
línia donat el futur tancament de l’accés a Can Tunis per aquest corredor. 
 

• Línia Barcelona - Vilanova i la Geltrú - Tarragona. Aquesta línia 
suporta tràfic de mercaderies compartit amb rodalies fins a St. Vicenç de 
Calders. No obstant, cal destacar que a l’àmbit de Tarragona hi ha 
importants terminals generadores de flux de mercaderies cap a la RMB. 
 
A l’eix Reus – El Morell: 
 

o A Constantí s’hi troba una de les sis terminals TECO de 
Catalunya. 

o Derivació per a l’empresa Travipost, subministradora de 
travesses. 

o Planta de productes químics a la Pobla de Mafumet. 
o A Reus hi ha plantes de tractament de greixos vegetals així com 

altres de cereals. 
o A Tarragona capital hi ha terminals ferroviàries on s’hi fa 

qualsevol tipus d’activitat. En qualsevol cas, tindrien especial 
transcendència les derivacions associades als complexos 
petroquímics (Basf i Bayer entre d’altres).  
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A l’eix Reus – Flix: 
 
o A Flix arriben els trens potassers procedents de Manresa. 
 

A l’eix Tarragona – Tortosa: 
 
o A Camarles s’hi troba una derivació particular per a una empresa. 

 
• Línia Castellbisbal/El Papiol - Cerdanyola Universitat - Mollet del 

Vallès. Aquesta línia va ser inaugurada l’any 1982 per evitar el pas de 
mercaderies per la ciutat de Barcelona i que més tard  va passar a ser 
compartida amb el servei de passatgers. Té un paper molt important en 
la descongestió de tràfic ferroviari de la ciutat de Barcelona. 

 
• Línia Barcelona - Granollers - Portbou. En aquest eix s’hi troben 

algunes terminals de transport que generen flux de mercaderies: 
 

o A l’estació de Girona Mercaderies hi ha l’accés a Ecogironina on 
hi ha un carregador de ferralla. 

o A Granollers hi ha una de les terminals TECO així com una 
derivació particular a instal·lacions de butà. 

o A Vilamalla hi ha un accés a una campa de la Generalitat 
autoritzada per a cotxes. 

o A La Llagosta s’hi troba una important terminal de càrrega de 
vehicles. 

 
En aquestes terminals es formen composicions de fins a 450 m que 
arrosseguen càrregues de diversos centenars de tones. Aquesta càrrega 
remolcada depèn sobretot del traçat de la línia arribant a valors habituals de 
l’ordre de 900 Tm (línia de Portbou) o 650 Tm a la de Lleida. D’altra banda hi 
ha línies com la de Puigcerdà en què s’hi podria arribar només a les 250 Tm. 
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7.3 Els ramals de mercaderies de FGC  
 
La xarxa de FGC disposa de cinc ramals de mercaderies, tots en vies d’ample 
mètric connectats amb la línia Llobregat – Anoia de viatgers, dels que només 
dos estan situats dins de la RMB: 
 

• Apartador d’Ares, que no serà descrit. 
• Martorell – Solvay, dins de la RMB. 
• Sant Boi – Port de Barcelona, dins de la RMB. 
• Manresa – Sallent. 
• Manresa – Súria. 

 

7.3.1 Ramal Martorell – Solvay  
 
Aquest ramal (Figura 7.3) surt de Martorell – Central i s’ajunta amb el traçat de 
ferrocarril d’ample ibèric, de forma que existeix un tram format per una via de 
tres carrils, per on poden circular trens d’ample 1.668 mm i d’ample mètric. A 
l’entrada de l’empresa Solvay s’hi formen sis vies de tres carrils que entren a la 
factoria. En aquesta platja de vies s’hi fan les maniobres de descàrrega dels 
trens de sal que vénen de Súria, a més d’altres maniobres amb trens de via 
ampla. 
 

 
Figura 7.3: Plànol aeri del ramal Martorell – Solvay. Font: www.trenscat.com 

 
Aquesta línia exclusiva de mercaderies de FGC i compartida amb Renfe està 
electrificada a 3.000 Vcc i l’alimentació es fa mitjançant catenària compensada. 
D’altra banda la senyalització té les mateixes característiques que la que hi ha 
a tota la línia Llobregat – Anoia (FAP i senyals lluminosos) malgrat que només 
s’aplica a la bifurcació Martorell Central. El bloqueig és manual central malgrat 
que amb Renfe, amb la què FGC comparteix via, és mitjançant consigna. 
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Pel tram, de característiques infraestructurals molt semblants a la resta de la 
línia Llobregat – Anoia (Taula 7.1), hi circulen locomotores 254 que 
arrosseguen vagons de la sèrie 63.000 carregats amb sal principalment i altre 
material de Renfe. Aquestes circulacions no poden excedir en cap cas els 20 
km/h i només se n’efectuen dues al dia. 
 

DADES INFRAESTRUCTURALS 
Tipus de carril 54 kg/ml 
Longitud de barra Soldada 
Tipus de fixació Skl-1 
Tipus de travessa Monobloc 
Tipus de plataforma Balast  
Data de la darrera renovació 2005 
Radi mínim 230 m 
Rampes màximes 20 ‰ 
Nombre de desviaments en el tram 3 
Nombre de passos a nivell 1 sense barreres 

Taula 7.1: Dades infraestructurals del ramal Martorell Central – Solvay.  
Font: FGC (2006) 

 

7.3.2 Ramal Sant Boi – Port de Barcelona 
 
El traçat d’aquest ramal (Figura 7.4) surt de Sant Boi i segueix el curs del riu 
Llobregat i la Ronda Litoral de Barcelona. La via arriba a l’apartador de la Zona 
Franca on es troba amb les vies d’ample ibèric explotades per Renfe. A Can 
Tunis les vies es tornen a separar fins entrar a l’estació de Barcelona – Port, 
formada per un edifici i cinc vies. Aquest últim tram del ramal serà estudiat amb 
més profunditat a l’apartat 7.4 referent a l’estudi de la zona del Port de 
Barcelona. 
 

 
Figura 7.4: Plànol aeri del ramal Sant Boi – Port de Barcelona.  

Font: www.trenscat.com 
 
Aquest ramal de mercaderies té característiques infraestructurals molt 
semblants a les del ramal de la factoria Solvay. Així, compta amb 2 túnels que 
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suposen un 3,4 % de la longitud de tot el ramal, de 23 desviaments així com de 
12 passos a nivell (Taula 7.2). 
 

DADES INFRAESTRUCTURALS 
Tipus de carril 45 i 54 kg/ml 
Longitud de barra Soldada a 36 m 

Tipus de fixació 
Rígida  
Skl-1  

 Carril embegut 
Tipus de travessa Fusta i Monobloc 
Tipus de plataforma Balast i Formigó 
Nombre de desviaments en el tram 14 
Nombre de passos a nivell 12 
Radi mínim  110 m 
Rampes màximes 15 ‰ 
Nombre de túnels (% de longitud en túnel) 2 (3,4 %) 
Taula 7.2: Dades infraestructurals del ramal Barcelona Port – Sant Boi.  

Font: FGC (2006) 
 
La circulació dels trens pel ramal, entre els que n’hi ha 2 de diaris carregats de 
potassa i altres de Renfe,  no pot excedir del 70 km/h (que es redueix a 20/10 
km/h a la zona portuària) i es fa mitjançant material ferroviari que no necessita 
electrificació. La senyalització es troba concentrada a la bifurcació de Sant Boi i 
és de tipus FAP amb senyals lluminosos que es combina amb bloqueig manual 
central i de consigna, en el cas de Renfe. 
 

7.3.3 Ramal Manresa – Sallent 
 
Aquesta línia, activa des de 1985, s’inicia a l’estació de Manresa Alta, d’ella surt 
el ramal de mercaderies en direcció Súria i finalitza a les instal·lacions 
d’extracció de potassa que hi ha a Sallent. En aquesta estació són carregats 
diàriament 2 combois (segons les necessitats) formats per locomotores 254 
que arrosseguen vagons de la Sèrie 62.000 fins a les terminals de recepció 
(Figura 7.5). No obstant, cal destacar com a anècdota que per aquest ramal 
també circulen alguns serveis especials que són realitzats per unitats de la 
Sèrie 3.000.  
 
Infraestructuralment, el ramal en estudi es disposa sobre via única d’ample 
mètric no electrificada per la que els trens no poden circular a més de 70 km/h. 
La senyalització, concentrada entre la bifurcació Súria - Manresa, igual que als 
altres ramals és de tipus FAP amb senyals lluminosos. D’altra banda, el 
bloqueig és manual central i consigna d’FGC. Altres dades característiques es 
poden observar a la taula 7.3. 
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Figura 7.5: Comboi carregat de potassa. Font: www.trenscat.com 

 

7.3.4 Ramal Manresa – Súria 
 
Aquest ramal de mercaderies aprofita part de la infraestructura del que va de 
Manresa a Sallent. D’aquesta manera l’inici d’aquesta línia exclusiva per 
mercaderies s’inicia a Manresa – Alta i arriba a Súria a una estació amb sis vies 
destinades a la formació dels trens de mercaderies (Figura 7.6). Realment 
aquest no és el final de la línia ja que els trens es poden introduir a les 
instal·lacions mineres per realitzar el procés de càrrega de sal i potassa. 
 

 
Figura 7.6: Tren potasser sortint de les mines de Súria. Font: www.trenscat.com 

 
Tot el ramal està configurat en via única d’ample mètric no electrificada per la 
que circulen diàriament 3 o 4 locomotores 254 que arrosseguen vagons de les 
sèries 62.000 i 63.000 (segons les necessitats del client). La senyalització i 
sistemes de bloqueig segueixen la tendència de tots els ramals de mercaderies 
de FGC i estan formats per un sistema FAP amb senyals lluminosos combinat 
amb bloqueigs automàtics simplificats en via única i consigna d’FGC. Altres 
dades infraestructurals d’interès es poden observar a la taula 7.3 
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Ramals 
DADES INFRAESTRUCTURALS 

Manresa Alta - Sallent Manresa Alta - Súria

Tipus de carril 45 i 54 kg/ml 45 i 54 kg/ml 
Longitud de barra Soldada a 36 m Soldada a 36 m 
Tipus de fixació Rígida  i Skl-1 Directa i Skl-1 
Tipus de travessa Fusta i Monobloc Fusta i Monobloc 
Tipus de plataforma Balast  Balast  
Nombre de desviaments en el tram 15 10 

Nombre de passos a nivell 1 amb barreres  1 amb barreres 
1 sense barreres 

Radi mínim  150 m 100 m 
Rampes màximes 25 ‰ 25 ‰ 
Nombre de túnels (% de longitud en túnel) - 2 (3,75 %) 
Nombre de ponts (% de longitud sobre pont) 11 (2,5 %) 11 (2,5 %) 

Taula 7.3: Dades infraestructurals dels ramals Manresa Alta - Sallent i  
Manresa Alta - Súria. Font: FGC (2006) 

 

7.4 Els ramals del nucli de Barcelona: zona del Port 
La zona del Port de Barcelona i el seu entorn immediat es configura com el 
nucli més important d’intercanvi de mercaderies de tota la RMB. D’aquesta 
manera en ella s’hi troben set terminals de mercaderies (Figura 7.7) sobre una 
xarxa ferroviària que té únicament dos accessos d’ample ibèric per Renfe i un 
únic d’ample mètric per FGC. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.7: Situació de les terminals de mercaderies a la zona del  Port de Barcelona.  
Font: Pla Director Ferroviari del Port de Barcelona (2005) 

1.- Accessos al Port    5.- Terminal Dàrsena Sud 
2.- Terminal de Contradic   6.- Terminal d’Inflamables 
3.- Terminal de Moll Sud   7.- Can Tunis 
4.- Terminal Príncep d’Espanya   8.- Morrot 
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Per part de Renfe, els combois accedeixen primer a Can Tunis mitjançant 
tracció elèctrica i des d’aquí són distribuïts amb locomotores dièsel. No obstant, 
les circulacions exclusives TECO després de passar per Can Tunis passen a 
Morrot mitjançant tracció elèctrica. En definitiva, qualsevol tren que entra a la 
zona del Port ho ha de fer per Can Tunis i el seu accés és molt limitat des de 
dos punts diferents:  
 

• Des d’un única bifurcació de la línia Tarragona – Vilanova – Sants que 
en un futur serà tancada. 

 
• Des de la bifurcació de Can Tunis en la línia que connecta la zona del 

Port amb Castellbisbal. 
 
D’altra banda un cop els trens han passat per aquests complexos extraportuaris 
els combois entren al Port: 
 

• Per Zona Franca, itinerari habitual dels transports de mercaderies i tram 
que té les característiques bàsiques de la taula 7.5. 

 
DADES BÀSIQUES DEL RAMAL 

Longitud 4 km 

Passos a nivell 9 (Protegits per semàfor i protegits per operaris) 

Senyalització Semàfors accionats per pedals. 

Bloqueig Telefònic (BT)(1)  

Ample Ramal amb ample 1668 mm 
Ramal de circumval·lació amb triple carril (1668 mm i 1000 mm) 

(1) Bloqueig Telefònic (BT): El bloqueig dels cantons es realitza mitjançant la comunicació amb 
telèfon entre els caps de circulació. 

Taula 7.5: Dades bàsiques del ramal de Zona Franca. 
Font: Pla Director Ferroviari del Port de Barcelona (2005) 

 
• Des de l’estació de Morrot, que dóna servei únicament a la terminal de 

Contradic, és a dir, únic punt d’enllaç amb les terminals de mercaderies 
a dojo del Port en ample ibèric.  

 
D’altra banda hi ha l’accés de FGC  que, des de Sant Boi (veure l’apartat 7.3.2) 
arriba en via única fins l’entrada de Zona Franca on passa a configurar-se en 
triple via.  
 




