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3 Metodologia 
 
La metodologia de realització de l’estudi respon a un esquema de cinc fases 
que són: 
 

1. Àmbit d’estudi. 
2. Evolució històrica del ferrocarril a la RMB. 
3. Inventari de la xarxa ferroviària de la RMB. 
4. Presentació de l’oferta ferroviària. 
5. Diagnosi/anàlisi de les xarxes. 

 
Per tal d’obtenir una informació el més actualitzada possible de les xarxes 
ferroviàries s’ha contactat directament amb els operadors que les gestionen. 
Això ha permès obtenir informació de forma directa, i no només referent a les 
característiques de la infraestructura, sinó també de com la situació d’aquesta 
condiciona la prestació del servei. Aquest tipus d’informació ha resultat molt útil 
per a la diagnosi del sistema ferroviari. 
 
Inicialment s’ha realitzat el contacte amb representants de Renfe-rodalies, 
FGC, TMB i TRAM. Més endavant, també s’ha contactat amb Renfe-
mercaderies i amb ADIF per tractar de completar la informació.  
 
A més de l’entrevista, per tal de sistematitzar la informació s’han preparat dues 
fitxes de recollida de dades. Una primera fitxa per a recollir les dades 
d’infraestructura i una segona per a recollir les dades referents a les estacions. 
 
La informació continguda a les fitxes estava adaptada a les diferents xarxes 
essent, en tot cas, del mateix tipus. La Figura 3.1 mostra un exemple 
d’aquestes fitxes. La fitxa dedicada a les estacions, més simplificada, es va 
enviar amb part de la informació ja omplerta per tal de facilitar la tasca dels 
operadors i que només haguessin de verificar la informació (Figura 3.2).  
 
En alguns casos els mateixos operadors han complementat la informació de les 
fitxes, o com a font alternativa a aquestes, han proporcionat documents propis. 
 
A més de les fonts d’informació directes, s’han utilitzat com a font d’informació 
referent a la infraestructura existent altres documents directament relacionats 
optant principalment per documents de caire oficial. Principalment s’han emprat 
documents públics de les empreses operadores (horaris, memòries...) i altres 
realitzats per l’administració (DPTOP, Ajuntament de Barcelona,....) o altres 
organismes oficials com poden ser l’Autoritat del Transport Metropolità o del 
Port de Barcelona. 
En cas de no disposar d’informació a partir de cap de les fonts esmentades, 
s’ha tractat de completar amb d’altres sempre que s’ha pogut contrastar la seva 
validesa. En el seu defecte s’han utilitzat altres dades fiables menys 
actualitzades.  
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.  
Figura 3.1: Fitxa de recollida d’informació d’infraestructura. 

 
 

 
Figura 3.2: Fitxa de recollida d’informació de les estacions. 
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Per a la recollida de les dades ha estat necessària una tramificació de la xarxa 
seguint criteris d’uniformitat d’infraestructura i/o de serveis. Aquesta tramificació 
té un grau d’agregació superior al resultant de dividir la xarxa en trams entre 
estacions. Per tal d’obtenir una tramificació coherent, aquesta s’ha fet coincidir 
amb la que utilitzen els operadors de les diferents xarxes. Així, la informació 
s’ha agregat de la següent manera: 
 

• Metro: Per línies 
 
• TRAM:  

o Francesc Macià – Montesa 
o Montesa – Bon Viatge 
o Bon Viatge – St. Martí de l’Erm  
o Montesa – Consell Comarcal 
o Ciutadella/Vila Olímpica – Sant Adrià de Besòs 

 
• FGC 

o Pça. Catalunya – Gràcia 
o Gràcia – Av. Tibidabo 
o Gràcia – Sarrià 
o Sarrià – Reina Elisenda 
o Sarrià – Sant Cugat 
o Sant Cugat – Rubí 
o Rubí – Terrassa 
o Sant Cugat – Universitat Autònoma 
o Universitat Autònoma – Sabadell-Rambla 
o Pça. Espanya – Molí Nou 
o Molí Nou – El Palau 
o El Palau – Martorell-Enllaç 
o Martorell-Enllaç – Igualada 
o Martorell-Enllaç – Manresa 
o Barcelona Port – Sant Boi 
o Martorell-Central – Factoria Solvay 
o Manresa-Alta – Sallent 
o Manresa-Alta – Súria  

 
• ADIF 

o Sants Estació – Pça. Catalunya 
o Sants Estació – El Clot Aragó 
o Pça. Catalunya – Arc de Triomf  
o Arc de Triomf – El Clot Aragó 
o Arc de Triomf – St. Andreu Arenal 
o St. Andreu Arenal – Montcada Bifurcació 
o L'Hospitalet – Sants Estació 
o El Clot Aragó – Mataró  
o Mataró – Arenys  
o Arenys – Calella  
o Calella – Blanes  
o Blanes – Maçanet 
o Aeroport – Sants Estació  
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o Sant Vicenç de Calders – Vilanova 
o Vilanova – Sitges 
o Sitges – Sants Estació 
o Clot Aragó – Granollers Centre 
o Granollers Centre – Sant Celoni 
o Sant Celoni – Maçanet 
o Montcada Bifurcació – La Garriga 
o La Garriga – Vic 
o St. Vicenç de Calders – Vilafranca 
o Vilafranca – Martorell 
o Martorell – L'Hospitalet 
o Montcada Bifurcació – Terrassa 
o Terrassa – Manresa 
o Martorell – Cerdanyola U. 
o Cerdanyola U. – Montcada Bifurcació 

 
La informació així obtinguda s’ha incorporat en un sistema GIS. La visualització 
dels resultats en forma de plànol s’ha realitzat sobre una base cartogràfica que 
ha estat proporcionada per l’ATM.  
 
Per a l’anàlisi, a més de les dades recollides durant l’inventari i les entrevistes, 
s’han incorporat altres fonts d’informació. Entre aquestes destaquen els 
instruments de planejament considerats “plans específics”, que ja inclouen un 
seguit de propostes i consideracions. Aquests són: 
 

• Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (PITC) 
• Pla de transports de viatgers de Catalunya (PTV) 
• Pla director d’infraestructures 2001-2010 de la RMB (PDI) 

 
També s’han tractat de considerar les necessitats previstes de transport 
recollides en diferents estudis realitzats per altres organismes i que permeten 
valorar part de les problemàtiques futures a nivell de transport ferroviari.  
 
L’anàlisi s’ha realitzat des del punt de vista ferroviari considerant l’administrador 
d’infraestructures com a subministrador d’un servei i l’operador ferroviari com a 
usuari d’aquest. En aquest sentit, és la necessitat de l’operador de satisfer els 
seus clients el que fa que exigeixi unes prestacions i unes capacitats a la 
infraestructura. El que s’ha tractat d’analitzar, doncs, és la capacitat de la 
infraestructura per donar resposta a aquestes demandes. 
 




