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4. LA SITUACIÓ ACTUAL DE L’AUTOEXPRESS A BARCELONA. 
 
 
4.1. INTRODUCCIÓ 
 
Després d’haver estudiat les generalitats dels serveis autoexpress existents a nivell 
europeu, és interessant centrant-nos en el servei autoexpress de Barcelona.  
Aquest punt és el resultat de visites a Sants estació i d’entrevistes amb diferents 
persones encarregades d’aquest servei.  És tracta doncs, d’una informació qualitativa 
(la informació quantitativa ja ha estat tractada en el punt anterior) extreta 
majoritàriament de l’experiència i de l’observació. 
 En l’ANNEX II trobem un seguit de fotografies del servei a l’estació de Sants 
 
4.2. RELACIONS I CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 
Les relacions autoexpress actuals des de Barcelona amb més detall són (s’inclouen 
algunes de les parades intermèdies més representatives i en negreta tenim les 
estacions que disposen de servei autoexpress): 
 
* Barcelona Sants ↔ Tarragona ↔ València Nord ↔ Albacete ↔ Valdepeñas ↔ 
Còrdova Central ↔ Sevilla Santa Justa 

            ↔ Màlaga 
 

* Barcelona Sants ↔ Tarragona ↔ Lleida ↔ Saragossa El Portillo ↔ Logronyo 
↔ Burgos ↔ Lleó ↔ Monforte de Lemos ↔ Orense ↔ Vigo 
           ↔ Lugo ↔ A Corunya 
 
* Barcelona Sants ↔ Tarragona ↔ Lleida ↔ Saragossa El Portillo ↔ Guadalajara 
↔ Madrid Chamartín 
 
Les característiques comercials, a disposició dels usuaris, d’aquestes relacions i el 
seu tractament gràfic està donat en l’ANNEX II. 
 
S’observa que el nombre de relacions amb el temps ha anat disminuint, es tracta 
d’un servei que temps enrere era molt més important que en l’actualitat. Fins i tot 
existia una relació internacional d’autoexpress entre París i Madrid passant per 
Hendaya, que es composava per un Talgo d’eixos desplaçables units a una 
plataforma d’autoexpress. 
 
Actualment les freqüències sofreixen també una tendència a la disminució (abans 
pràcticament totes les relacions tenien una freqüència de com a mínim un servei al 
dia i en l’actualitat es tracta de serveis alterns, és a dir, que un dia per exemple fan el 
servei de Barcelona a Vigo i l’altre de Barcelona a la Corunya). 
 
En general el client empra el mateix tren que el seu vehicle, encara que poden existir 
casos com el d’Andalusia en el que el client viatja durant la nit i el cotxe al matí. 
 
El vehicle ha de ser entregat per ser carregat  unes 3 – 4 hores abans de la sortida del 
tren i un cop arribat a destí pot ser recollit en aproximadament 1 hora (encara que en 
els follets informatius es diu que aquests temps són inferiors). Aquests temps no són 
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realment els que es triga en carregar i descarregar els vehicles, sinó superiors i han 
estat escollits així per temes logístics i de seguretat; per exemple dels seixanta 
minuts requerits per descarregar el vehicle, aproximadament 30 són per efectuar les 
maniobres i els 30 restants són emprats per la disposició. 
 
 
4.3. ESTACIÓ 
 
La ubicació actual del servei autoexpress dins l’estació de Sants és a la Planta –1 al 
costat mar de l’esmentada estació. En el mapa nº10 trobem la ubicació del servei 
autoexpress dins de l’estació (situació vies, oficines i pàrking).  
El servei consta d’unes oficines on l’usuari ha d’entregar el seu vehicle i omplir un 
formulari. En aquesta mateixa oficina hi ha la sala d’espera, la qual no s’utilitza 
gaire donat que els clients prefereixen esperar la sortida del seu tren en les 
instal·lacions de la Planta 0 de Sants. 
Un cop omplert el formulari es va al pàrking on hi ha aparcat el vehicle i allí es 
revisen els possibles danys existents en el vehicle (motiu: assegurança optativa per 
possibles danys en la càrrega – descàrrega del vehicle). Aquest pàrking no és 
únicament pel servei autoexpress sinó que és compartit per altres usos. 
A nivell del pàrking trobem 4 vies on s’efectuen les càrregues i descàrregues dels 
vehicles a les plataformes corresponents. Aquestes vies no tenen catenàries. 
Les plataformes arriben a aquestes vies gràcies a una locomotora de maniobra i aquí 
són carregades.  
 
 
4.4. MATERIAL RODANT 
 
4.4.1. COMPOSICIÓ TRENS 
 
La composició d’aquests trens és limitada, és a dir, els trens han d’estar compostos 
per un nombre fix de vehicles i la repartició d’aquests vehicles segons el tipus de 
vagó sorgeix d’un compromís entre el transport purament de viatgers i el transport 
d’autoexpress pròpiament dit. 
 
La tendència actual és que dintre de la composició del tren el nombre de plataformes 
que transporten els vehicles és d’una en èpoques vall i de dues com a màxim en 
èpoques punta. 
Aquest fet també denota el retrocés que està patint aquest servei ja que en el passat 
havien existit trens compostos exclusivament per la locomotora i fins a 12 
plataformes per vehicles (els viatgers utilitzaven un tren que circulava 
immediatament abans o després que el que transportava el seu vehicle). Aquesta 
forta demanda i la conseqüent gran oferta ha anat disminuint degut a diversos 
motius, entre els quals cal destacar la millora de les comunicacions per carretera. 
 
Aquestes plataformes poden anar darrera de tots els tipus de vagons que RENFE 
disposa pels seus recorreguts de llarga distància (Grandes Lineas). Per exemple en la 
relació Madrid – Barcelona la composició del tren és la del Talgo llits + plataforma 
autoexpress. 
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4.4.2. PLATAFORMES PORTA  VEHICLES 
 
Les plataformes emprades per RENFE són de dos pisos i descobertes. 
La seva longitud és de 26,40 metres i tenen una capacitat màxima de 12 vehicles. 
Les dimensions dels vehicles que poden ser transportats ja han estat donades 
anteriorment; a més també existeix una limitació d’altura dels vehicles degut a 
problemes de gàlib i que no permet doncs, el transport de caravanes, vehicles tot 
terreny, etc.. 
Aquestes plataformes no són adaptables a l’ample UIC (a no ser que s’opti per un 
canvi de bogies) i per tant queden obsoletes en la nova projecció transeuropea del 
ferrocarril. 
Forma de subjectar els vehicles en la plataforma: es tracta d’un sistema diferent al 
de càrrega i subjecció de vehicles nous en vagons de RENFE, ja que en el cas de 
l’autoexpress la càrrega és més lenta però per contra més segura. S’utilitzen unes 
barres que subjecten les rodes davanteres i del darrera. 
Aquest tipus de càrrega i descàrrega dels vehicles suposa un problema degut al 
sistema de guies laterals que serveixen per subjectar les barres que immobilitzen els 
vehicles i que suposen una gran limitació en el tipus de vehicles que es poden 
transportar (l’amplada màxima dels vehicles ve donada per la separació entre 
aquestes guies laterals i la dificultat de maniobrar que aquestes poden representar). 
(veure ANNEX II: característiques plataforma porta-vehicles). 
 
 
4.5. CONCLUSIONS PRELIMINARS 
 
El nou servei a projectar ha de ser un servei completament nou del que ofereix 
actualment RENFE degut al fort retrocés que ha estat patint en els darrers temps. Per 
tal d’adaptar-se a les noves tendències ferroviàries europees i no quedar obsolet 
caldrà una remodelació total del servei. 
 
A més d’aquesta tendència a la desaparició degut a la millora de les carreteres 
(competidor directe de l’autoexpress) també ens troben que els serveis nocturns 
estan en vies de desaparició en ser substituïts per serveis diürns més ràpids. 
 
Una possible opció, que ja s’ha apuntat en l’apartat 3, i que va ser plantejada també 
pel servei d’explotació de RENFE, va ser d’arribar per carretera fins a Narbona i allí 
agafar els autoexpressos de la SNCF. Però, segons dades de demanda de RENFE, la 
qual disposa d’un servei de venda de bitllets des d’Espanya per autoexpress des de 
Narbona explotats per la SNCF, aquesta opció no és gairebé emprada. 
 
En definitiva, perquè aquest servei continuï existint en el nou marc ferroviari 
europeu caldrà una reestructuració completa tant pel que fa a la tècnica (problemes 
de càrrega- descàrrega: elevades pèrdues de temps que s’haurien d’optimitzar, nou 
tipus de plataformes, etc.) com pel que respecta a la comercialització del servei 
(actualment la publicitat i el corresponent coneixement del servei és mínim). 
 
Per efectuar tots aquest possibles canvis es poden prendre idees de serveis similars 
que funcionin a la resta d’Europa, per exemple tipus de plataformes emprades en la 
Canal de la Mànega o per la BLS, però adaptats a les necessitats del nou servei 
autoexpress.  


