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11. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

 
L’autoexpress, malgrat ser a priori un servei necessari (guany de temps de 
vacances, reducció nombre d’accidents en carretera, disminució pol·lució, etc.) ha 
de sofrir una renovació total per tal de vèncer la tendència progressiva, a nivell 
europeu, a la desaparició.  
Un dels objectius generals que s’assoliria amb la implementació d’aquest servei 
seria aproximar-nos una mica més a la tendència a la mobilitat integrada, global i 
durable que es preveu en el Llibre Blanc. 
 
Malgrat tot no cal oblidar-nos del què existeix en l’actualitat, sinó adoptar els 
seus punts forts, millorar les febleses, radicar els aspectes negatius i implantar 
una nova mentalitat (tant tècnica com comercial). 
Per això s’ha cregut oportú, per tal de recopilar aspectes tractats anteriorment, 
realitzar un anàlisi DAFO orientatiu (Debilitats, amenaces. Fortaleses i 
Oportunitats) del ferrocarril, concretament del servei autoexpress. 

  
ANÀLISI DAFO DEL SERVEI FERROVIARI AUTOEXPRESS 

DEBILITATS AMENACES 
 Preus, a priori, elevats 
 Mala imatge 
 Cultura i organització obsoleta 
 Material rodant pel transport de 

vehicles molt específic i amb poc 
mercat, obsolet davant l’alta 
velocitat 

 Possible saturació de les xarxes 
 Creixent competitivitat de la 

carretera a mesura que les vies 
continuen millorant-se 

 

FORTALESES OPORTUNITATS 
 Seguretat objectiva 
 Comoditat en llargues distàncies 
 La nocturnitat del servei implica 

guany temporal 
 Disposició del vehicle en destí 

 Augmentar el nombre de destins 
turístics 

 Servei alternatiu a les xarxes 
d’alta velocitat transeuropees 

 Gran capacitat d’aquest servei, 
cosa per la que pot competir en 
zones de saturació terrestre i aèria.

 
Taula 47. Taula – resum D.A.F.O dels aspectes qualitatius principals del nou autoexpress. 

 
Un dels principals punts d’innovació d’aquest servei, és el seu fort caràcter 
internacional. En l’actualitat la DB alemanya té també un potent servei 
autoexpress, però a diferència de la DB, aquest nou servei s’instauraria en 
pràcticament tots els principals pols europeus, creant així un servei a nivell 
europeu perfectament interconnectat des de Barcelona. A més les millores 
tècniques en el material rodant  i la possibilitat d’utilització d’infrastructures més 
modernes (en molts casos adaptades a l’alta velocitat) portarien a un servei més 
ràpid i còmode. 
 
Pel que fa a la futura clientela s’ha observat que el percentatge majoritari sorgirà 
dels que en l’actualitat usen el seu vehicle particular per efectuar viatges de 
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vacances a destins situats a llarga – mitja distància, en família i que passen en 
destí més de sis nits. 
Perquè aquest servei sigui possible, l’oferta ha de representar un cert percentatge 
d’aquesta hipotètica demanda. En un principi s’ha optat per un percentatge 
necessari d’abandó del vehicle particular prudent; a aquesta demanda se li afegirà 
un percentatge considerat a priori residual, provinent d’altres modes o d’altres 
situacions diferents a les considerades com a principals, que serà major a mesura 
que la qualitat del nou servei sigui també major. 
 
Per tal de dimensionar un servei competitiu, de qualitat, etc. cal oferir una xarxa 
europea que abasteixi els majors pols turístics europeus, amb la màxima 
connectivitat, rapidesa i comoditat possibles (bones freqüències, preus 
competitius, etc.). 
Les dificultats tècniques existents s’ha d’anar vencent, millorant , adaptant i 
dissenyant un material rodant específic per les necessitats d’aquest nou servei. 
 
El panorama ferroviari previst és favorable a l’adaptació de l’autoexpress, però 
malgrat tot les dificultats a salvar no són poques: qüestions econòmiques, 
congestió de les xarxes, etc..  
Així per exemple, es preveu una forta subvenció inicial del servei (per així 
disminuir el preu dels nous bitllets i augmentar la demanda). A França ja es va 
proposar, per part de M. Jean-Jacques Filleul, diputat del PS i president del 
Servei públic Ferroviari, que l’Estat subvencionés el servei autoexpress. Però la 
FNAUT (Federació Nacional d’Associacions d’Usuaris dels Transports) va 
desaprovar aquesta idea ja que es va considerar que la iniciativa de millora i 
modernització d’aquest servei havia de ser presa inicialment per la pròpia 
companyia explotadora (en aquest cas la SNCF). 
Un altre dels grans problemes observats (a part dels merament tècnics i 
comercials) és que degut a la possible congestió de la xarxa ferroviària, sobretot 
en èpoques de grans migracions (que coincideixen amb les èpoques de màxima 
demanda d’autoexpress) multiplicar el nombre de serveis autoexpress 
(augmentant-ne la seva freqüència) només pot fer-se limitant el nombre de trens 
de viatgers convencionals o de mercaderies (una alternativa seria veure la reacció 
dels clients davant de la disminució de la freqüència però augment de la 
capacitat). Caldria doncs, fer un estudi més detallat per veure quina és 
l’alternativa més favorable. 
 
El camí per perfilar aquest nou servei no queda, ni molt menys tancat. Al 
contrari, la present tesina no ha fet més que donar una sèrie de pautes i 
recomanacions a seguir i ha obert una sèrie d’interrogants a desxifrar.  

 
 
 


