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10. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI PROJECTAT 
 
 
10.1. CARATERÍSTIQUES GENERALS 
 
10.1.1. INTRODUCCIÓ 
 
Després d’haver estudiat minuciosament l’oferta d’autoexpress de diverses 
companyies europees, coneixent-ne les seves mancances i els seus punts forts, és el 
moment de projectar una hipotètica oferta del nou servei, per posteriorment estudiar-
ne la seva validesa per mitjà de la comparació amb la demanda prevista (donada 
principalment en els punts 6 i 9).  
 
Les característiques principals d’aquesta nova oferta són, a grans trets, les següents: 
 
- oferta diversificada en categories de llocs i de vagons. Cal poder triar entre 

diferents nivells de confort, tarifa, etc., tots ells fàcilment coneguts pels clients a 
l’hora de planificar un determinat trajecte 

- material especial per viatges de llarga distància (còmode, segur i que pugui 
circular per diferents països europeus emprant, si les circumstàncies ho 
permeten, les línies d’alta velocitat o les línies convencionals adaptades) 

- material especial pel transport de vehicles: plataformes adaptables a l’ample 
internacional , modernes, ràpides (velocitats màximes d’entre 160-200 Km/h) i 
fàcils de carregar i descarregar (es suposarà un mètode de càrrega lateral similar 
a l’emprat per les plataformes de la BLS). També un punt important per la 
fabricació d’aquestes plataformes és que han de proporcionar una gran seguretat 
pel vehicle al seu interior: els clients volen estar segurs de que un cop entregat el 
seu vehicle, aquest estarà en bones mans i que els serà retornat en les mateixes 
condicions inicials 

- horaris majoritàriament nocturns (així es permet “guanyar” hores de vacances en 
destí), fixos i puntuals (els clients demanen uns horaris coneguts de forma ràpida 
i que no siguin molt variables) 

- freqüències estacionàries: divisió de l’any en temporades alta i baixa (variable 
segons el destí que es consideri, i segons l’objectiu de les vacances que es 
persegueixi). A més de les diferents freqüències que s’oferiran segons la 
temporada en la que ens trobem (que serà de com a molt un tren per nit), 
aquestes temporades també marcaran els diferents nivells tarifaris i les diferents 
composicions de l’autoexpress (variació de la seva capacitat) 

- malgrat existir una oferta àmplia i variada aquesta ha de ser el més regular 
possible 

- línies llargues idealment, sense correspondències entre elles (haver de 
transbordar el vehicle suposa grans pèrdues de temps i de recursos que s’ha 
d’evitar) i amb un nombre de parades raonadament limitades, de manera que un 
cop embarcat el vehicle i el passatger, les preocupacions siguin nul·les fins que 
s’arribi al destí escollit. Així, inicialment, per facilitar la projecció de la 
demanda,  s’adoptarà com a simplificació, que les relacions d’autoexpress serien 
directes entre Barcelona i el destí corresponent. 
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10.1.2. SERVEIS DIÜRNS, NOCTURNS, NOCTURNS-DIÜRNS 
 
Com veurem en posteriors apartats, la composició de l’autoexpress dependrà, entre 
d’altres motius, de si es tracta d’una relació nocturna o diürna. En la taula següent 
s’observa la repartició dels pols escollits en l’apartat 8 segons si el servei a projectar 
seria nocturn, nocturn-diürn o diürn.  
 
Suposem l’existència de tres tipus de relacions a servir per l’autoexpress a projectar 
(segons el temps de trajecte). Així obtindríem: 
- trens diürns: si temps de trajecte < 6 hores 
- trens nocturns: si 6 < temps de trajecte < 12 hores 
- trens nocturns-diürns: si temps de trajecte > 16 hores. Es considera aquest tipus 

de servei com aquell que, degut a la llarga durada del seu trajecte,  ha de 
transcórrer tant de nit com de dia.  

 
Aquesta divisió entre serveis diürns, nocturns i nocturns-diürns també resulta 
gràficament representable (mapa nº11) sobre el mapa europeu. 
 

POL tipus de servei
Hèlsinki mixt 
Oslo mixt 
Berlín nocturn* 
Praga nocturn* 
Porto nocturn* 
Nàpols nocturn* 
Londres nocturn 
Munic nocturn 
Colònia nocturn 
Lisboa nocturn 
A Corunya nocturn 
Algesires nocturn 
Zuric nocturn 
Sevilla nocturn 
París nocturn 
Milà nocturn 
Nantes nocturn 
Madrid diürn 
Alacant diürn 
Marsella diürn 

Mixt > 16 hores 
Nocturn*: 12-16 hores 
Nocturn < 12 hores 
Diürn < 6 hores 
 

Taula 42 . Divisió dels serveis segons el sector a servir. 
 
El material ferroviari que composa cada un d’aquests tres tipus de trens serà 
lleugerament diferent en cada cas.  
El material que composa els servei nocturns* pot ser tant el dels serveis nocturns-
diürns com el dels serveis nocturns (depèn de la relació de la que es tracta). 
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En el cas de les relacions considerades a priori diürnes,  si és necessari poden  
convertir-se en nocturnes fàcilment (disminuint-ne la velocitat per així evitar 
parades entre mitjanit i les sis del matí). 
 
10.1.3. LLOCS I CATEGORIES DELS VAGONS 
 
Pel cas de l’autoexpress, a grosso modo i sense entrar en detalls, el material 
ferroviari que ens interessa estaria classificat en els següents grups: 
 

• material ferroviari pel transport de passatgers 
1. vagons Gran Classe llits, vagons lliteres 
2. vagons compartiments primera classe, segona classe 
3. vagons preferent seients 

• Altre tipus de material ferroviari 
4. locomotora 
5. vagó restaurant - cafeteria 
6. plataforma porta – vehicles d’un pis o de dos 

 
Un dels objectius marcats pel nou autoexpress a nivell nacional és que cap punt del 
territori espanyol es situï a més de 8 – 9 hores (una nit) de Barcelona. També es vol 
reduir el temps de trajecte en les futures relacions internacionals. Per tant, cal 
disposar d’un material motor adaptat a una circulació de velocitat 160-200 Km/h. 
Així doncs, pel que respecta al material motor, en un primer estadi del servei, es 
provaria de remodelar material rodant existent per adaptar-lo a les característiques 
requerides pel nou autoexpress. En cas de no ser possible aquesta renovació del 
material actual o de necessitar un material motor molt específic i no existent en 
l’actualitat (per exemple plataformes porta-vehicle), es procedirà al seu disseny i 
construcció. 
 
En la taula 43 trobem un resum de les característiques necessàries per desenvolupar 
aquest punt. Cal dir que les xifres sobre el nombre de places, vehicles transportats i 
longituds, han estat calculades aproximadament i es troben dins d’uns límits 
considerats correctes considerant el material ferroviari de característiques similars 
existents en l’actualitat (s’ha observat el material construït per les empreses pioneres 
i més importants en construcció de material ferroviari europeu actual: CAF, 
Siemens, Alstom, Macosa, Adtranz,  etc.). 
 

VAGONS/COTXES LONGITUD 
(metres) 

Nº PLACES NºVEHICLES 
MÀX. TRANSP. 

Porta-vehicles 1 pis 6 
Porta-vehicles 2 pisos 

27 
12 

Gran classe llits 27 24  
Lliteres 27 66 (estirats; 88 asseguts)  
Compartiments primera 27 60 (10 compartiments*6)  
Compartiments segona 27 88 (11 compartiments*8)  
Preferent 27 44  
Restaurant - cafeteria 27   
locomotora 20,5   

 
Taula 43 .Característiques principals del material ferroviari component de l’autoexpress 
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10.2. DIMESIONAMENT OFERTA BÀSICA 
 
10.2.1. INTRODUCCIÓ 
 
És evident, degut al motiu principal d’utilització d’aquest servei (oci – vacances), 
que l’autoexpress serà un servei marcadament estacionari. Per tant s’ha dividit l’any 
en temporades en les quals la demanda varia significativament i en les quals l’oferta 
haurà de ser diferent (composició tren, freqüències variables, etc.). Malgrat aquesta 
diversificació de l’oferta, aquesta haurà de ser el més uniforme i senzilla possible de 
cara al client. 
 
En una primera aproximació, emprant la informació dels apartats anteriors, es 
predimensionarà l’oferta considerant relacions directes d’autoexpress entre 
Barcelona i els diferents pols escollits amb anterioritat. 
 
Existiran trens nocturns de baixa capacitat (amb la possibilitat d’augmentar la seva 
freqüència setmanal i referint-se com a baixa capacitat un nombre inferior de 
vehicles transportats) i d’alta capacitat, trens diürns i  trens nocturns-diürns. La 
composició d’aquests trens serà diferent depenent de si ens trobem en temporada 
alta o baixa (de més o menys demanda). 
 
10.2.2. COMPOSICIÓ BÀSICA TRENS AUTOEXPRESS 
 
Aquests trens autoexpress tindran un límit superior marcat per la seva longitud total 
(màxim establert 420 m). 
Així en la taula inferior veiem les diferents composicions que es consideraran. 
 

TRENS NOCTURNS 
(baixa capacitat) 

TRENS NOTURNS 
(alta capacitat) TRENS DIÜRNS 

TRENS 
NOCTURNS- 

DIÜRNS 
 T.ALTA T.BAIXA T.ALTA T.BAIXA T.ALTA T.BAIXA T.ALTA T.BAIXA 

Locomotora 1 1 1 1 1 1 1 1 
G.C.llits 2 1 2 2 0 0 2 2 
Lliteres 2 1 2 2 0 0 3 2 
Restaurant 1 1 1 1 1 1 1 1 
Comp.1ª 1 1 1 1 3 1 1 1 
Comp.2ª 1 1 1 1 1 1 1 1 
Preferent 2 1 1 1 2 2 2 1 
Plata.1 pis 2 1 2 1 2 1 2 1 
Plata.2 pis 3 2 4 3 3 2 2 1 
L total (m) 413,5 272,5 416,5 356,5 359,5 245,5 410,5 296,5 
Nºplaces 416 282 372 372 356 236 482 372 
Nºmàx.veh. 48 30 60 42 48 30 36 18 

 
Taula 44. Predimensionament de la flota bàsica d’autoexpress 

 
S’observa que els trens autoexpress són també trens de passatgers; existeixen places 
suplementàries per viatgers que no transporten el seu vehicle en el tren.  
Resulta lògic que el nombre de places suplementàries en el cas de trens nocturns 
sigui superior que les dels trens diürns ja que en el primer dels casos la freqüència, 
degut a la gran distància a recórrer, serà inferior i a més, en el cas de les relacions 
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diürnes, el nombre de trens convencionals existents en l’actualitat que serveixin 
aquestes línies és superior als que serveixen les relacions nocturnes (que en molt 
casos han deixat d’existir). 
 
10.2.3. RELACIONS I OFERTA 
 
Es suposa que l’any té 54 setmanes, repartides en mesos de 4,5 setmanes. 
Es consideren tots els paràmetres senyalats en anteriors apartats (temps trajecte 
autoexpress i vehicle particular, tarifes orientatives,  demanda, etc.). 
 
Aleshores, un possible primer dimensionament de l’oferta seria: 
 

1. Barcelona – Centre Espanya (Madrid) 
Temporada alta: juliol, agost, mig setembre + Setmana Santa + Nadal 
Temporada baixa: resta any 
 
Freqüència T.A.: 5 dies/setmana servei nocturn + 2 dies/setmana servei diürn 
Freqüència T.B.: 3 dies/setmana servei nocturn + 2 dies/setmana servei diürn 
Nº serveis anuals nocturns: 190 (composició baixa capacitat) 
Nº serveis anuals diürns: 110  
Nº vehicles màxims totals transportats anuals : 11.000 vehicles/any 

 
2. Barcelona – Costa llevant Espanya (Alacant) 

Temporada alta: juliol, agost, mig setembre + Setmana Santa + Nadal 
Temporada baixa: resta any 
 
Freqüència T.A.: 3 dies/setmana servei nocturn + 3 dies/setmana servei diürn 
Freqüència T.B.: 1 dia/setmana servei nocturn + 1 dia/setmana servei diürn 
Nº serveis anuals nocturns: 80 (composició baixa capacitat) 
Nº serveis anuals diürns: 80  
Nº vehicles màxims totals transportats anuals : 6.260 vehicles/any 
 

3. Barcelona – Nord Espanya (A Corunya) 
Temporada alta: juliol, agost, mig setembre + Setmana Santa + Nadal 
Temporada baixa: resta any 
 
Freqüència T.A.: 2 dies/setmana servei nocturn  
Freqüència T.B.: 1 dia/setmana servei nocturn  
Nº serveis anuals nocturns: 67 (composició baixa capacitat) 
Nº vehicles màxims totals transportats anuals : 2.500 vehicles/any 
 

4. Barcelona – Sud Espanya (Sevilla; no inclou mercat magrebí) 
Temporada alta: juliol, agost, mig setembre + Setmana Santa + Nadal 
Temporada baixa: resta any 
 
Freqüència T.A.: diari servei nocturn  
Freqüència T.B.: 3 dies/setmana servei nocturn  
Nº serveis anuals nocturns: 215 (composició baixa capacitat) 
Nº vehicles màxims totals transportats anuals : 8.120 vehicles/any 
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5. Barcelona – Costa d’Atzur (Marsella) 
Temporada alta: juny, juliol, agost, mig setembre + Setmana Santa + Nadal 
Temporada baixa: resta any 
 
Freqüència T.A.: 3 dies/setmana servei nocturn + 1 dies/setmana servei diürn 
Freqüència T.B.: 1 dia/setmana servei nocturn + 1 dia/setmana servei diürn 
Nº serveis anuals nocturns: 90 (composició baixa capacitat) 
Nº serveis anuals diürns: 54  
Nº vehicles màxims totals transportats anuals : 5.600 vehicles/any 
 

6. Barcelona – Oest França (Nantes) 
Temporada alta: juliol, agost, mig setembre + Setmana Santa + Nadal 
Temporada baixa: resta any 
 
Freqüència T.A.: 3 dies/setmana servei nocturn  
Freqüència T.B.: 1 dies/setmana servei nocturn  
Nº serveis anuals nocturns: 80 (composició baixa capacitat) 
Nº vehicles màxims totals transportats anuals : 3.130 vehicles/any 
 

7. Barcelona – Lisboa 
Temporada alta: juliol, agost, mig setembre + Setmana Santa + Nadal 
Temporada baixa: resta any 
 
Freqüència T.A.: 4 dies/setmana servei nocturn  
Freqüència T.B.: 2 dies/setmana servei nocturn  
Nº serveis anuals nocturns: 135 (composició baixa capacitat) 
Nº vehicles màxims totals transportats anuals : 5.000 vehicles/any 
 

8. Barcelona – Porto 
Temporada alta: juliol, agost, mig setembre + Setmana Santa + Nadal 
Temporada baixa: resta any 
 
Freqüència T.A.: 3 dies/setmana servei nocturn  
Freqüència T.B.: 1 dia/setmana servei nocturn  
Nº serveis anuals nocturns: 80 (composició baixa capacitat) 
Nº vehicles màxims totals transportats anuals : 3.130 vehicles/any 
 

9. Barcelona – Nord França (París) 
Temporada alta: juliol, agost, mig setembre + Setmana Santa + Nadal 
Temporada baixa: resta any 
 
Freqüència T.A.: diari servei nocturn  
Freqüència T.B.: 3 dies/setmana servei nocturn  
Nº serveis anuals nocturns: 215 (composició alta capacitat) 
Nº vehicles màxims totals transportats anuals : 10.700 vehicles/any 
 

10. Barcelona – Anglaterra (Londres) 
Temporada alta: juliol, agost, mig setembre + Setmana Santa + Nadal 
Temporada baixa: resta any 
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Freqüència T.A.: 5 dies/setmana servei nocturn  
Freqüència T.B.: 3 dies/setmana servei nocturn  
Nº serveis anuals nocturns: 190 (composició alta capacitat) 
Nº vehicles màxims totals transportats anuals : 9.110 vehicles/any 
 

11. Barcelona – Centre Europa (Zuric) 
Temporada alta: juliol, agost, mig setembre + Setmana Santa + Nadal 
Temporada baixa: resta any 
 
Freqüència T.A.: 4 dies/setmana servei nocturn  
Freqüència T.B.: 2 dies/setmana servei nocturn  
Nº serveis anuals nocturns: 135 (composició baixa capacitat) 
Nº vehicles màxims totals transportats anuals : 3.070 vehicles/any 
 

12. Barcelona – Europa Est (Praga) 
Temporada alta: juliol, agost, mig setembre + Setmana Santa + Nadal 
Temporada baixa: resta any 
 
Freqüència T.A.: 2 dies/setmana servei nocturn  
Freqüència T.B.: 1 dia/setmana servei nocturn  
Nº serveis anuals nocturns: 68 (composició baixa capacitat) 
Nº vehicles màxims totals transportats anuals : 2.500 vehicles/any 
 

13. Barcelona – Europa Nord (Berlín) 
Temporada alta: juliol, agost, mig setembre + Setmana Santa + Nadal 
Temporada baixa: resta any 
 
Freqüència T.A.: 3 dies/setmana servei nocturn  
Freqüència T.B.: 1 dia/setmana servei nocturn  
Nº serveis anuals nocturns: 80 (composició alta capacitat) 
Nº vehicles màxims totals transportats anuals : 4.095 vehicles/any 
 

14. Barcelona – Baviera (Munic) 
Temporada alta: juliol, agost, mig setembre + Setmana Santa + Nadal 
Temporada baixa: resta any 
 
Freqüència T.A.: 3 dies/setmana servei nocturn  
Freqüència T.B.: 1 dia/setmana servei nocturn  
Nº serveis anuals nocturns: 80 (composició baixa capacitat) 
Nº vehicles màxims totals transportats anuals : 3.130 vehicles/any 
 

15. Barcelona – Oest Alemanya (Colònia) 
Temporada alta: juliol, agost, mig setembre + Setmana Santa + Nadal 
Temporada baixa: resta any 
 
Freqüència T.A.: 4 dies/setmana servei nocturn  
Freqüència T.B.: 2 dies/setmana servei nocturn  
Nº serveis anuals nocturns: 135 (composició alta capacitat) 
Nº vehicles màxims totals transportats anuals : 6.600 vehicles/any 
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16. Barcelona – Toscana (Milà) 
Temporada alta: juliol, agost, mig setembre + Setmana Santa + Nadal 
Temporada baixa: resta any 
 
Freqüència T.A.: 5 dies/setmana servei nocturn  
Freqüència T.B.: 3 dies/setmana servei nocturn  
Nº serveis anuals nocturns: 80 (composició baixa capacitat) 
Nº vehicles màxims totals transportats anuals : 6.850 vehicles/any 
 

17. Barcelona – Sud Itàlia (Nàpols) 
Temporada alta: juliol, agost, mig setembre + Setmana Santa + Nadal 
Temporada baixa: resta any 
 
Freqüència T.A.: 3 dies/setmana servei nocturn  
Freqüència T.B.: 1 dia/setmana servei nocturn  
Nº serveis anuals nocturns: 80 (composició alta capacitat) 
Nº vehicles màxims totals transportats anuals : 4.095 vehicles/any 
 

18. Barcelona – Països Nòrdics (1) (Oslo) 
Temporada alta: juny, juliol, agost 
Temporada baixa: resta any 
 
Freqüència T.A.: 2 dies/setmana servei nocturn - diürn  
Freqüència T.B.: 1 dia/setmana servei nocturn - diürn 
Nº serveis anuals nocturns: 68 
Nº vehicles màxims totals transportats anuals : 1.700 vehicles/any 
 

19. Barcelona – Països Nòrdics (2) (Hèlsinki) 
Temporada alta: juny, juliol, agost 
Temporada baixa: resta any 
 
Freqüència T.A.: 2 dies/setmana servei nocturn - diürn  
Freqüència T.B.: 1 dia/setmana servei nocturn - diürn 
Nº serveis anuals nocturns: 68 
Nº vehicles màxims totals transportats anuals : 1.700 vehicles/any 
 
10.2.4. OFERTA VERSUS DEMANDA (modificacions ofertes) 
 
Per tal de validar de forma aproximada les ofertes donades en l’apartat anterior, es 
considerarà el nombre de vehicles anuals transportats pel futur autoexpress amb les 
dades de vehicles entrants i/o sortints de Catalunya. Es considerarà només un sentit 
de circulació (tal i com s’ha fet amb l’oferta). Cal indicar també que el nombre de 
vehicles amb destí i/o procedents de cada una dels sectors, s’obté efectuant una 
aproximació considerant el percentatge que representa el nombre d’habitants totals 
de l’aglomeració respecte a la totalitat del país (ANNEX VII, taules excels) 
D’aquesta forma s’obté el percentatge sobre el nombre de vehicles entrants o 
sortints de Barcelona que representa l’oferta predimensionada amb anterioritat (taula 
nº45) 
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Es considera que si aquest percentatge és superior al 10%, caldrà modificar l’oferta 
ja que s’haurà sobredimensionat el servei i difícilment s’aconseguirà una plena 
ocupació. 
En aquests casos es pot optar per:  
- disminuir les freqüències 
- disminuir la capacitat del tren 
- efectuar relacions amb parades intermèdies d’autoexpress per així tenir una 

demanda global més elevada 
 

RELACIÓ OFERTA 
Vehicles/any

Vehicles 
entrants/any 

PERCENTATGE 
% 

 

BCN – Centre Espanya 11.000 166.000 6,6 SÍ 
BCN – Costa llevant 6.260 147.000 4,3 SÍ 
BCN – Nord Espanya 2.500 36.500 7 SÍ 
BCN – Sud Espanya 8.120 173.000 4,7 SÍ 
BCN – Costa d’Atzur 5.600 106.600 5,3 SÍ 
BCN – Oest França 3.130 10660 30 NO 
BCN – Lisboa 5.000 61.640 8 SÍ(*) 

BCN – Porto 3.130 30.360 10,3 NO 
BCN – França Nord 10.700 948.740 1 SÍ(*) 

BCN - Anglaterra 9.110 215.000 4 SÍ 
BCN – Centre Europa 3.070 46.000 7 SÍ 
BCN – Europa est 2.500 23.000 11 NO 
BCN – Europa Nord 4.095 59.175 7 SÍ 
BCN – Baviera 3.130 26.037 12 NO 
BCN – Alemanya oest 6.600 15.1488 4,4 SÍ 
BCN – Toscana 6.850 70.965 9,6 SÍ 

BCN – Sud Itàlia 4.095 53.535 7,7 SÍ 
BCN – P.Nòrdics (1) 1.700 46.000 3,7 SÍ 
BCN – P.Nòrdics (2) 1.700 46.000 3,7 SÍ 
BCN – Algesires No dades No dades   
 

Taula 45 . Oferta vs. demanda  
 
A la vista de la taula nº45 cal ajustar algunes de les ofertes donades en l’apartat 
10.2.3 (totes aquelles en que la darrera columna hi hagi un NO o un SÍ(*) es veuran 
modificades): 
 
• BCN – Oest França 
En aquest cas tenim una demanda potencial molt baixa. Després de procedir a 
diferents ajustos s’ha optat per la següent oferta: 
Freqüència T.A.: 3 dies/setmana servei nocturn  
Freqüència T.B.: 1 dia cada dues setmanes servei nocturn  
Nº serveis anuals nocturns: 60 (composició trens nocturns – diürns durant 
temporada baixa) 
Nº vehicles màxims totals transportats anuals : 1.080 vehicles/any 
 
Demanda: 10.660 
Percentatge = 10% 
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• BCN – Porto i  BCN – Lisboa  
De totes les opcions estudiades s’optarà per la creació d’una relació conjunta: BCN 
– Lisboa – Porto amb les següents característiques: 
 
Freqüència T.A.: 4 dies/setmana servei nocturn  
Freqüència T.B.: 2 dies/setmana servei nocturn  
Nº serveis anuals nocturns: 135 (composició trens nocturns alta capacitat) 
Nº vehicles màxims totals transportats anuals : 6.600 vehicles/any 
 
Demanda global Portugal: 92.000 vehicles/anuals 
Percentatge = 7,2% 
 
• BCN – Baviera i BCN – Europa Est 
Es procedirà a la creació d’una  relació BCN – Munic – Praga. El servei passarà 
doncs a tractar-se d’un servei nocturn – diürn amb les següents característiques: 
 
Freqüència T.A.: 3 dies/setmana servei nocturn  
Freqüència T.B.: 2 dies/setmana servei nocturn  
Nº serveis anuals nocturns: 120 (composició trens nocturns - diürns) 
Nº vehicles màxims totals transportats anuals : 2.900 vehicles/any 
 
Demanda global Portugal: 49.040 vehicles/anuals 
Percentatge = 6 % 
 
• BCN – París 
És factible la previsió d’una oferta superior a la indicada en l’apartat corresponent 
(increment de les freqüències, augment capacitat, etc.) degut a que la demanda 
potencial és molt elevada. 
 
NOTA: Cal dir que en tots els casos , degut al grau aproximatiu dels càlculs, s’ha 
optat per dimensionar un servei mínim (es suposa un màxim d’un 10% de possible 
abandonament d’usuaris del vehicle particular turístic cap a l’autoexpress). 
Després de la posada en funcionament de les diferents relacions es preveu, en cas 
de ser necessari, l’augment de la demanda. 
En l’ANNEX VII s’observa un esquema de les relacions bàsiques d’autoexpress des 
de Barcelona. 
 
10.2.5. FUCIONAMENT 
 
L’arribada dels vehicles per ser carregats s’hauria d’efectuar uns 30 minuts abans de 
la sortida del tren autoexpress. Per tant caldrà disminuir els temps de maniobra dels 
actuals autoexpressos. 
Un cop arribats a la zona de càrrega - descàrrega, els vehicles es dividiran en dos 
torns, segons si s’han de carregar en el pis inferior (o en el pis únic en el cas de 
plataformes d’un sol pis) o s’han de dipositar en el pis superior. Els vehicles del 
primer torn seran carregats pels mateixos usuaris del vehicle i de forma lateral; els 
del segon torn es carregaran a través d’unes rampes d’accés i es dipositaran un 
darrera l’altre. Cal dir que es tractarà d’una operació senzilla que podrà efectuar el 
mateix propietari si així ho desitja (la conducció dins del vagó de transport resultarà 
tan fàcil com la conducció en les estacions d’atorrentat). 
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En el cas de càrrega lateral els vehicles estaran estacionats en una andana paral·lela 
a la zona d’estacionament de les plataformes. Aquestes s’obriran de forma lateral 
(mecanisme hidràulic) i els vehicles es carregaran lateralment d’una forma còmoda i 
ordenada. 
 
El temps d’estacionament dels trens autoexpress a les terminals depèn de la càrrega i 
descàrrega dels vehicles (a més, és clar, de les possibilitats ofertes per la propera 
sortida). Així doncs,  cal optimitzar el temps de càrrega – descàrrega seguint les 
següents recomanacions: 
- Les plataformes porta – vehicles han d’estar preparades per la càrrega totes 

juntes en una àrea d’espera d’una capacitat almenys equivalent a la de tot el tren 
autoexpress.  

- L’accés a les andanes de càrrega estarà protegit per una barrera automàtica que 
serà elevada elèctricament per l’agent de servei. En quant a la senyalització de 
les rampes d’accés, destins ... ha de ser absolutament clara. 

- Les instal·lacions de càrrega han de ser fàcilment accessibles. Per això en el cas 
de Barcelona s’hi hauria de poder arribar evitant el centre i les molèsties que 
se’n desprenen. 

- Els automòbils s’han de carregar en el sentit de la marxa del tren. Col·locats en 
sentit invers, el risc de que les càrregues mal lligades o que els cofres mal 
tancats siguin arrencats per la pressió de l’aire és gran. 

 
Així, dimensionant en paràmetres de màxims, s’obté: 
 
- nº màxim de plataformes porta vehicles = 5  
- longitud màxima = 135 m  
- nº vehicles màxims = 30 planta baixa + 18 planta superior 
- longitud andana > 150 m 
 
Per tant, un esquema simplificat de les andanes de càrrega –descàrrega seria el 
següent: 

 
Places pàrking (vehicles 2on torn) 

 
 

L > 150 m (vehicles 1er torn) 
 
 

  120-160 Km/h 
 
 

Fig. 5. Esquema via càrrega – descàrrega. 
 
 

10.3. ALTRES CARACTERÍSTIQUES  
 
10.3.1. MATERIAL FERROVIARI  
 

 PLATAFORMES PORTA –VEHICLES 
Existiran dos tipus diferents de plataformes autoexpress, fet que condicionarà la 
manera de carregar els vehicles, el tipus de vehicles que es poden transportar i el 
tipus d’estació autoexpress que es necessitarà. 
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Per exemple, les plataformes d’un sol pis, per bé que tindran òbviament una 
capacitat inferior, permetran el transport de vehicles més alts i grans (tot terrenys, 
caravanes, etc.) que les plataformes de dos pisos. També la càrrega – descàrrega de 
les plataformes de dos pisos serà més lenta que les d’un sol pis. Les plataformes 
d’un pis es situaran immediatament darrera de les de dos pisos per motius d’agilitzar 
els termes de càrrega i descàrrega. 

 
 VAGONS SEIENTS 

Aquesta és la forma més econòmica, i menys còmode, de realitzar el viatge en 
autoexpress. Els seients, quan les relacions són llargues, seran reclinables. En un 
estadi de major comoditat trobem els vagons de compartiment (de primera i de 
segona) 

 
 VAGONS RESTAURANT 

Tots els trens autoexpress disposaran d’un vagó restaurant on serà possible menjar 
i/o prendre un aperitiu. Malgrat tot, també serà possible menjar en alguns dels 
compartiments privats. 
Una possibilitat és que aquests vagons s’acoblin al conjunt de l’autoexpress en 
estacions situades ja a una certa distància, temporal i/o quilomètrica, de Barcelona, i 
que, per tant, en parades intermèdies no es disposi d’aquest servei. En aquest darrer 
cas però, es podria optar per la creació d’una zona bar/cafeteria. 

 
 VAGONS LLITERES – LLITS 

D’aquest vagons se’n poden crear de tot tipus, és a dir, compartiments amb només 
capacitat per dues persones (en llits o en una llitera), de 4, de 6, etc.. Es podrà 
reservar tant el compartiment sencer com només una plaça. A més el diferents tipus 
de confort poden contenir els següents extres: lavabo propi, aire condicionat, etc.. 
El que ha de quedar clar i ha de resultar senzill pels futurs clients són les tarifes 
segons el confort escollit. 

 
10.3.2. ESTACIÓ TIPUS 
 
L’estació tipus bàsica ha de constar de diferents equipaments tant comercials com 
tècnics que s’allunyin de la imatge actual dels equipament autoexpress de l’estació 
de Sants. 
Els serveis bàsics que la composaran seran: 

• Pàrking 
• Oficines d’atenció al client 
• Sala d’espera 
• vies de càrrega – descàrrega amb les seves corresponents andanes 

Altres serveis que formarien part de l’estació autoexpress bàsica serien: 
• serveis de restauració 
• àrea recreativa 
• zones comercials 
• àrees personal ferroviari 
 

Un dels requisits principals a l’hora d’ubicar l’estació, és la seva situació 
privilegiada en quant al transport per carretera, és a dir, l’accés dels vehicles a 
l’estació ha de ser fàcil. Donada la impossibilitat, degut a l’espai limitat, d’una 
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ampliació i millora de l’actual estació de Sants, s’optaria per la construcció d’una 
nova estació. 

 
 
10.4. CONCLUSIONS PRELIMINARS 
 
Observant les darreres xifres dels serveis autoexpress més importants a Europa (DB 
alemanya, SNCF francesa el servei autoexpress de la qual és fortament deficitari, i 
serveis més modestos però amb una forta tradició com és el cas de l’Optima Tours) 
es veu que en el cas que ens ocupa, s’ha ofertat un servei modest en principi però 
amb previsió de créixer amb el temps si així es creu apropiat i aconsegueix una bona 
acceptació dins del mercat ferroviari. (taula nº46). 
 

COMPANYIA Nº veh. anuals 
transportats 

Nº passatgers anuals 
transportats Altres

DB 200.000 500.000 (1) 
SNCF 250.000 No dades (2) 
OPT. TOURS 24.000 70.000  

Nou servei BCN 92.600 840.000 (plena ocupació) 
275.000 (ocupació purament autoexpress) 

 

 
Taula 46 . Alguns paràmetres representatius europeus i paràmetres previstos bàsics del nou servei. 

(1) Reducció d’uns 160 milions de Km anuals de transport per carretera 
(2) Dèficit anual de 10.500.000 euros davant dels 21.000.000 rebuts 
 
 
Com ja s’ha dit anteriorment, tot aquest apartat és una primera aproximació al 
dimensionament d’una possible oferta viable. Malgrat tot s’haurien d’entrar en 
detalls més concrets sobre per exemple com haurien de ser les plataformes porta-
vehicles, la forma de subjecció dels vehicles, etc. També s’haurien de perfilar amb 
més atenció una oferta més ajustada.


