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5. INTERÈS DE CONNEXIONS AUTOEXPRESS DES DE BARCELONA 

VERS ALTRES DESTINS INTERNACIONALS I/O NACIONALS. 
 
 
5.1. ANTECEDENTS POLÍTICA FERROVIÀRIA EUROPEA 
 
Històricament a Europa el sistema ferroviari estava organitzat sobre la base d’una 
conjunció de monopolis nacionals, cada un amb un seguit de normes i obligacions 
que intentaven aclarir els papers de l’empresa i de l’Estat. 
 
Aquest sistema era pertinent des d’un punt de vista nacional; des d’un punt de vista 
europeu presentava dues clares febleses: 
- des del punt de vista tècnic, es prenien solucions nacionals divergents  en 

nombrosos dominis (senyalització, alimentació en energia elèctrica, etc.) 
- des del punt de vista comercial: tota xarxa que volgués suportar un tràfic 

internacional s’havia de posar d’acord amb una xarxa estrangera, els interessos 
legítims de la qual podien ser diferents. Per altra part, el client no tenia un únic 
interlocutor en la totalitat del seu recorregut. 

 
La Comissió Europea va  proposar la directiva 91/440, votada pel Consell el juliol 
de 1991, de la qual els punts més interessant són: 
- es separen els papers de gestió de la infrastructura i de l’empresa ferroviària 
- introducció de drets d’accés a les xarxes estrangeres tant pel transport combinat 

com pels reagrupaments internacionals. 
 
En resum, es tractava d’una liberalització parcial de l’accés a la infrastructura 
ferroviària, quedant aquesta darrera com un monopoli natural. 
 
Entre 1991 i 1998 Brussel·les va efectuar un seguit d’accions en aquest camp, entre 
les quals caldria destacar: 
- dues directives d’aplicació de la directiva 91/440 
- una sèrie de documents que tenien per objectiu l’acceleració de les reformes del 

sistema ferroviari europeu: 
· llibre Blanc de juliol del 1996 sobre el desenvolupament del ferrocarril 
· document del maig de 1997 proposant la creació de “freeways” 
(corredors de mercaderies amb lliure accés) 
· proposta d’un “paquet ferroviari” el juliol de 1998 
 

Finalment el paquet ferroviari va ser adoptat definitivament pel Consell de Ministres 
i el Parlament europeu el 26 de febrer del 2001. Aquest comprèn tres directives 
(2001/12, 2001/13 i 2001/14 que daten del 15 de març del 2001), de les quals les 
principals disposicions són les següents: 
- definició de 4 funcions essencials que no podran ser prestades per les empreses 

ferroviàries: 
· preparació i adopció de decisions concernint el lliurament de llicències 
· adopció de decisions concernint la tarificació de la infrastructura 
· adopció de decisions concernint a la repartició de línies 
· control de les obligacions de servei públic requerides per determinats 
serveis 
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- creació d’una xarxa transeuropea de mercaderies ferroviària, composta per 
50.000 Km de línies, oberta com a molt tard el 15 de març del 2003, a tot 
operador que disposi d’una llicència i que desitgi efectuar un tràfic de 
mercaderies internacional. 

- creació en cada Estat membre d’un “organisme de control” independent del 
gestor de la infrastructura i de l’empresa ferroviària. 

- certificació del material ferroviari i de les empreses. 
 

Com es pot observar es tracta d’un pas molt significatiu pel que fa a la liberalització 
del transport de mercaderies a nivell internacional (suposat pas previ o simultani en 
alguns corredors, de la liberalització del transport de viatgers) si bé que es preveu la 
liberalització total com a molt tard el 15 de març del 2008. 

 
 

5.2. ACTUALITAT I FUTUR DE LA POLÍTICA FERROVIÀRIA EUROPEA 
 
En els darrers anys les diferents empreses europees ferroviàries s’han anat adaptant 
lentament a aquests nous decrets. 
  
Les principals dificultats amb les que es troben són, a grans trets, les següents: 
- la repartició de les línies: per exemple quina indemnització reben les empreses 

ferroviàries en cas de que el gestor d’infrastructura faci treballs, o quina garantia 
tenen les empreses pel que respecta al temps de trajecte, etc. 

- preu d’utilització de la infrastructura: s’han proposat diverses solucions (cost 
marginal, cost complert...) però cap s’acaba d’imposar sobre el pla de la teoria 
econòmica. 

- la reglamentació social aplicable: les companyies estrangeres que vulguin creuar 
les fronteres ferroviàries hauran de tenir en compte i considerar les “tradicions” 
dels països travessats. 

- la responsabilitat jurídica dels explotadors: tota empresa ferroviària estrangera 
que tingui dret d’accés a un altre país ha d’estar dotada tant d’una llicència com 
d’un certificat de seguretat. 

- establiment de normes per la interfície via/material. 
 
Així doncs, la necessitat d’harmonitzar els diferents sistemes ferroviaris i el conjunt 
de normes tècniques que s’apliquen als ferrocarrils en els països membres de la UE 
ha motivat l’adopció d’una Directiva comunitària en la que s’estableixen uns 
requisits essencials aplicables al sistema ferroviari transeuropeu d’Alta Velocitat. 
 
La millor forma d’integrar la xarxa espanyola en la xarxa europea és aportar una 
malla coherent i funcional que connecti a diferents velocitats i amb paràmetres 
diferents al conjunt de les Comunitats Autònomes entre si i amb la xarxa europea. 
És a dir, es tracta de donar coherència al sistema ferroviari nacional per a que a més 
de contribuir al desenvolupament de la xarxa europea compleixi un paper efectiu en 
el sistema de transport espanyol. 
 
La norma té com a objectiu fixar les condicions i establir unes especificacions 
tècniques d’àmbit europeu que contemplin i considerin les peculiaritats dels 
sistemes ferroviaris dels diferents Estats de la Unió Europea, harmonitzant-los i 
fent-los compatibles. 
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Cal dir que les infrastructures que formen el sistema ferroviari transeuropeu d’Alta 
Velocitat inclouen: 
- les línies especialment construïdes per l’A.V. equipades per velocitats iguals o 

superiors a 250 Km/h. 
- Les línies condicionades per l’A.V. equipades per velocitats de l’ordre dels 200 

Km/h. 
- Les línies especialment condicionades per l’A.V. de caràcter específic degut a 

dificultats topogràfiques, de relleu o d’entorn urbà la velocitat de les quals 
s’haurà d’ajustar a les circumstàncies. 

 
En definitiva, en un futur el transport ferroviari de viatgers serà realitzat en cada cas 
per diverses empreses operadores (públiques i/o privades, nacionals i/o 
multinacionals) que compartiran una infrastructura construïda i finançada per l’Estat 
i/o entitats privades (operadores de transport, financeres, etc.), en règim d’igualtat 
de condicions i de competència entre elles, i amb ànim de lucre. Per altra part, es 
crearan unitats de gestió conjunta d’itineraris internacionals, etc. pel que respecta al 
marketing, serveis, obligacions vers als clients, qüestions financeres, etc. 
 
 
5.3. LLOC DE L’AUTOEXPRESS EN EL MARC ACTUAL 

 
Els ferrocarrils europeus tenen amples de via diferents i diferents altures de túnels 
per la qual cosa els vagons s’han de construir amb normes diferents. Aquesta 
possibilitat de canviar ràpidament de models té enormes conseqüències en els 
costos. Per això no és d’estranyar l’enorme camp de possibilitats que ens obre la 
projecció i el desenvolupament dels corredors europeus ja que aquests garanteixen 
una continuïtat i interoperabilitat en el futur món ferroviari. 
Per tant en tota aquesta tesina es partirà de la base de que s’ha superat la barrera que 
suposa la fragmentació tècnica de l’espai ferroviari europeu (sistema de 
senyalització, sistema d’electrificació, ample del pantògraf, càrrega màxima per eix 
autoritzada, ample de via, sentit de la marxa) i s’ha arribat a l’espai integrat que 
proposa el Llibre Blanc. Així doncs, no seran objecte d’estudi les dificultats 
tècniques i administratives que suposa el pas entre països. 

 
Vençudes les dificultats tècniques, polítiques i per tant comercials que impedien el 
desenvolupament d’una xarxa ferroviària internacional, el futur desenvolupament de 
grans corredors ferroviaris a nivell europeu, obre el camí a possibles explotacions 
alternatives d’aquestes noves línies. A part de la creació de nous corredors 
ferroviaris d’Alta Velocitat, el programa també preveu actuacions de millora 
d’infrastructura i instal·lacions ferroviàries de la xarxa convencional, mantenint el 
patrimoni ferroviari evitant la seva descapitalització, en definitiva, buscant nous 
serveis rentables per les línies. És doncs aquest el motiu del present estudi: recerca 
d’un possible servei addicional per la xarxa europea d’alta velocitat. 
A més, segons dades ofertes per l’UIC, es veu que la capacitat de les línies actuals 
europees, estan, en la majoria dels casos, lluny de la saturació (utilització de la seva 
capacitat < 90% i només unes poques línies, la majoria localitzades a centre Europa, 
estan sobrecarregades). 
Per tant, s’obre la possibilitat de la creació d’una xarxa europea de tràfic, 
majoritàriament nocturn, basat en la xarxa d’Alta velocitat, pel servei autoexpress. 


