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Disminució del temps de trajecte 
 

Receptor Directe 
Tipus Transport 

Període Funcionament 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Un dels aspectes més destacables de les millores en les infraestructures del transport és 
la disminució del temps de trajecte entre els diversos punts del territori que serveix. Si, a 
més, l’augment de la velocitat comercial del servei és molt elevada es pot produir un 
canvi en la unitat de mesura de les distàncies, ja que degut a les elevades velocitats del 
nou mode, les distàncies de viatges origen – destinació només són comparables amb les 
dels altres modes de transport si es mesuren en temps en lloc de fer-ho en l’espai, 
mitjançant corbes isocrones. 
 
La disminució del temps de trajecte que és un dels factors que l’usuari potencial valora 
a l’hora de decidir la realització d’un desplaçament, mantenint els altres factors 
constants, fa augmentar-ne l’ús ja que el fa més atractiu. Aquesta reducció, doncs, es 
tradueix en un augment potencial de la mobilitat. 
 
A més, potencia la tendència a realitzar més viatges diaris ja que redueix el temps que 
els usuaris hi inverteixen. De fet, segons diversos estudis, el temps de viatge a invertir 
de forma diària en desplaçaments de mobilitat obligada presenta un límit a l’entorn 
d’una hora de viatge [4]. Si es supera aquest límit, la realització de viatges diaris es 
torna costosa per a l’usuari i poc factible. 
 
TAV 
 
L’estalvi de temps entre Girona i diversos punts del territori amb estació d’alta velocitat 
es pot observar a la taula següent. Els trajectes actuals s’han pres els de Catalunya 
Exprés per a les relacions entre poblacions catalanes i per la resta els de Llarg 
Recorregut. 
 

Taula 2. Estalvis de temps amb el TAV entre Girona i diverses ciutats 
Relació Temps actual TAV Estalvi 

Girona – Barcelona (Sants) 1h 15 min 27 min 48 min 
Girona – Figueres 28 min 14 min 14 min 

Girona – Tarragonès 2h 10 min 55 min 1h 15 min 
Girona – Lleida 3h 20 min 1h 15 min 2h 5 min 

Girona – Perpinyà 1h 45 min 25 min 1h 20 min 
Girona – Madrid  8h 20 min 3h 5 min 5h 15 min 
Girona – Sevilla 10h 40 min 5h 55 min 5h 15 min 

Girona – Lió 7h 40 min 3h 4h 40 min 
Font: Elaboració pròpia a partir dels horaris de RENFE i el PTV [8]. 
 
En percentatge, els estalvis de temps estan entre el 50% i el 65% amb un estalvi mig del 
59%, cal però, destacar l’estalvi del 75% en el trajecte a Perpinyà.  
 
 
 



                                                Avaluació d’impactes d’una estructura en una ciutat: el cas del TAV a Girona 

 31

Segurament aquest és, dins dels efectes de l’alta velocitat ferroviària que es poden 
considerar positius, un dels més visibles pels usuaris i el que realment facilita la 
generació de nous trànsits de freqüència diària, els commuters. 
 

 
Fig. 8. Temps de trajecte des de Girona. Elaboració pròpia a partir de [4]. 

 
La disminució tan elevada que es produirà entre Girona i Barcelona farà que els 
desplaçaments entre les ciutats allunyades de l’àrea metropolitana de Barcelona però 
que tindran estació del TAV i Barcelona seran d’una durada semblant a la que 
s’inverteix per desplaçar-se des de poblacions del cinturó de Barcelona com Sabadell o 
Terrassa des dels que es produeixen un gran nombre de desplaçaments diaris. 
 
COPALTAV 
 
Per poder equiparar l’alternativa proposada amb l’alta velocitat, s’ha considerat que les 
millores proposades en la línia Barcelona – frontera francesa s’han realitzat també en el 
tram Madrid – Barcelona. D’aquesta forma, es pot reflexar el fet de que si no s’hagués 
construït la línia d’alta velocitat s’hauria millorat tota la línia entre Madrid i la frontera 
francesa amb unes característiques semblants a les del tram Barcelona – frontera.  
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Com en el cas anterior, per elaborar la taula següent, els trajectes actuals s’han pres els 
de Catalunya Exprés per a les relacions entre poblacions catalanes i per la resta els de 
Llarg Recorregut. Degut a la falta de dades, alguns dels temps amb COPALTAV són 
aproximacions. 
 

Taula 3. Estalvi de temps amb COPALTAV entre Girona i diverses ciutats 
Relació Temps actual COPALTAV Estalvi 

Girona – Barcelona (Sants) 1h 15 min 44 min 31 min 
Girona – Figueres 28 min 20 min 8 min 

Girona – Tarragonès 2h 10 min 1h 30 min 40 min 
Girona – Lleida 3h 20 min 2h 5 min 1h 15 min 

Girona – Perpinyà 1h 45 min 40 min 1h 5 min 
Girona – Madrid  8h 20 min 5h 25 min 2h 55 min 
Girona – Sevilla 10h 40 min 7h 45 min 2h 55 min 

Girona – Lió 7h 40 min 5h 20 min 2h 40 min 
Font: Elaboració pròpia a partir dels horaris de RENFE i L’Esbornac [13]. 
 
En percentatge, els estalvis són d’entre el 30% i 40% amb un estalvi mig del 37%, 
excepte en el cas del trajecte a Perpinyà que amb les millores suposa un estalvi del 62%. 
 
Les millores realitzades a la línia, com ja s’ha dit anteriorment juntament amb l’ús de 
trens pendulars, descrits a l’annex III, que tenen unes excel·lents prestacions, 
s’encaminen a aconseguir velocitats mitjanes de 160 km/h, duplicant en alguns trams la 
velocitat mitjana actual. 
 
L’ús de material pendular, però, no està justificat en tots els serveis. En el cas dels 
rodalies, amb distàncies molt curtes entre estacions, no té gaire sentit la utilització de 
material pendular ja que la velocitat màxima d’aquest tipus de comboi no ve 
determinada per la màxima velocitat en corba sinó per la successió d’acceleracions i 
frenades per aturar-se a les diferents estacions. 
 
En conclusió, com es pot veure a la taula anterior, els estalvis de temps també són 
importants. Però cal destacar en concret el de la relació entre Girona i Perpinyà que 
passa de 1h 45 minuts a 40 minuts. Això és degut al canvi de traçat entre Figueres i 
Perpinyà a través del Portús i al fet de que actualment s’ha de canviar de tren a les 
estacions de Cervera de la Marenda o Portbou en funció de si el trajecte és en direcció 
Nord o Sud respectivament. 
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AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
La millor manera de poder comparar les dues alternatives es quantificar els estalvis de 
temps en tant per cent:  
 

Taula 4. Comparació dels estalvis amb les dues alternatives 
Estalvis de temps en% Relació 

TAV COPALTAV 
Diferència a 

favor del TAV 
Girona – Barcelona (Sants) 64% 40% 24% 

Girona – Figueres 50% 29% 21% 
Girona – Tarragonès 57% 30% 27% 

Girona – Lleida 62% 38% 24% 
Girona – Perpinyà 75% 61% 14% 
Girona – Madrid  62% 35% 27% 
Girona – Sevilla 50% 28% 22% 

Girona – Lió 61% 35% 26% 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Del quadre se’n extreu que ambdues solucions obtenen uns estalvis de temps molt 
importants, especialment en el cas de la relació Girona – Perpinyà ja que actualment el 
nivell de servei en aquesta connexió és molt pobre degut a la necessitat de canviar 
d’ample de via i a un traçat tortuós en el tram costaner. 
 
Es pot comprovar que les diferències en el temps invertit en les diferents relacions per 
les dues solucions són d’entre el 21% i el 26% i presenten una dispersió relativament 
petita. En valors mitjos i a mode de conclusió, la reducció del TAV respecte la de 
COPALTAV és del 23%, i per tant presenta trajectes més ràpids. 
 
Una diferència important entre ambdues alternatives és en la línia convencional on la 
millora del traçat provocarà disminucions importants de temps en trajectes regionals i de 
rodalies, mentre que el TAV no hi generarà cap tipus de millora. 
 
Les reduccions de temps en un mode de transport poden comportar diversos efectes, on 
el principal és un augment en el nombre d’usuaris. A continuació s’enumeren els efectes 
que pot comportar: 
 
• Transferència d’usuaris des d’altres modes de transport. 
• Generació i inducció de trànsits. 
• Possibilitat d’augmentar el preu del bitllet sense reduccions en el nombre d’usuaris. 
• Augment de l’àrea d’influència de l’estació. 
 
No obstant, com es veurà més endavant, els efectes de la reducció del temps sobre el 
nombre d’usuaris no són tant grans com hom pot esperar. De fet, segons Malo Gaona 
[14], els canvis en el preu del viatge afecten més que les possibles reduccions en el seu 
temps. 
 
En ambdós casos, la reducció dels temps de trajecte que també es produirà en el 
transport de mercaderies, fan preveure un augment de la seva demanda i una millora 
important en el nivell de servei en aquest camp. 
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Cost dels viatges 
 

Receptor Directe 
Tipus Transport 

Període Funcionament 
 
DESCRIPICIÓ 
 
La variació del cost dels viatges l’he considerat un impacte ja que tant la millora de la 
línia actual com la construcció de la línia d’alta velocitat comportaran canvis en 
l’explotació ferroviària de la línia convencional, de manera que l’usuari no podrà elegir 
entre la nova explotació i l’actual, i per tant s’haurà d’adaptar a la nova explotació amb 
els nous preus. 
 
Per poder comparar el cost dels diversos trajectes en els diferent modes de transport, els 
preus que es donaran a partir d’ara seran en euros constants del gener de 2003, és a dir 
sense tenir en compte la inflació. Els preus reflexaran el cost percebut del viatge sense 
tenir en compte la duració del trajecte ja que aquesta ja s’ha tractat anteriorment. A 
continuació es farà una taula amb el cost de les principals relacions des de Girona i amb 
els modes amb prestacions semblants a les dues solucions, TAV i COPALTAV, ja que 
són amb els que estaran amb competència més directa:  
 

Taula 5. Preu del viatge en euros per a relacions des de Girona, Gener 2003 
Node Vehicle privat Ferrocarril Autobús Avió 

Barcelona 11,40 5,75 8,80 ––– 
Figueres 4,45 2,45 3,20 ––– 

Tarragona 21,61 19,50 ––– ––– 
Lleida 12,30 24,75 15,80 ––– 

Perpinyà 12,20 18 15 ––– 
Madrid 37,60 35 ––– 142,45 
Sevilla ––– 99 ––– 222,45 

Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts. 
 
Els preus del transport col·lectiu de la taula són per a bitllet senzill de classe turista 
sense cap tipus de descompte. Les relacions de ferrocarril exteriors a la línia Portbou – 
Barcelona estan considerades com a trajectes de llarg recorregut, ja que són els únics 
que els permeten realitzar sense haver de fer transbord. A l’annex IV hi ha una 
descripció més exhaustiva dels costs dels trajectes amb els diferents modes. 
 
TAV 
 
Degut a la falta de dades fiables sobre el preu dels futurs bitllets d’alta velocitat entre 
Girona i altres estacions de la línia, he optat per analitzar els preus de línies espanyoles 
d’alta velocitat ja inaugurades i fer una hipòtesis, descrita a l’annex IV. 
 
El Ministeri de Foment ha donat una previsió dels preus per al tram Madrid – Lleida i 
dels quals se’n dedueix que el preu per Km està entre els 12 i els 20 cèntims d’euro per 
quilòmetre. 
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Per altra banda la línia Madrid – Sevilla, amb més de 10 anys en funcionament, té una 
oferta tarifària molt amplia, analitzada a l’annex IV, com es veurà a continuació amb 
dos tipus de serveis, Llarg Recorregut i Llançaderes, i amb una gran diversitat 
d’abonaments i descomptes. Una altra característica de la línia Madrid – Sevilla és que, 
en els seus inicis, els preus dels bitllets es van reduir en un 50%. Això fa pensar que 
aquest fet també es pugui produir en el tram Madrid – Lleida. Així doncs, i degut a les 
raons explicitades anteriorment per elaborar la hipòtesis dels preus per a Girona em 
basaré en els de la línia Madrid – Sevilla. 
  
Els serveis Llançadera AVE Madrid – Ciudad Real que són comparables a uns serveis 
Regionals o Macro – regionals només connecten les ciutats de Madrid, Ciudad Real i 
Sevilla.  
 
En conclusió la hipòtesis de preus realitzades per a les relacions amb origen o destinació 
Girona venen descrites a la taula següent. Per a les relacions Macro – regionals i 
Regionals s’han aplicat els preus dels serveis de Llançadera i per als de Llarg 
Recorregut els homònims. L’AMNL es refereix a l’abonament mensual nominatiu per a 
dies laborables.  
 

Taula 6. Hipòtesis del preu dels trajectes amb TAV i origen Girona en Euros 

Classe Turista Classe Club  Relacions amb 
Girona Bitllet senzill Abonament 10 

(preu per viatge) AMNL Bitllet Senzill 

Barcelona 8,50 7,40 187 10,50 
Figueres 3,30 2,80 72 4,00 
Perafort 17,40 15,30 383 21,60 
Lleida 26,00 22,80 572 32,20 

Perpinyà 7,90 6,90 174 9,80 
Madrid 92 ––– ––– 163 
Sevilla 153 ––– ––– 272 
París 130 ––– ––– 240 
Milà 115 ––– ––– 200 

Font: Elaboració pròpia. 
 
Si comparem amb el ferrocarril convencional, en aquelles relacions que es poden 
realitzar amb Catalunya Exprés, el TAV suposa increments del preu d'un 40%. En els 
trajectes a Tarragona i Lleida els preus són semblants ja que passarien de ser un servei 
de llarg recorregut a un de macro – regional. Mentre que en el trajecte fins a Perpinyà 
presenta un abaratiment de gairebé un 60%, degut a, per una banda la reducció de la 
distància i pel canvi de servei internacional a macro – regional. En les connexions amb 
Madrid i Sevilla el TAV és sensiblement més car, degut bàsicament a la millora de les 
prestacions. 
 
Per últim, un altre factor important a tenir en compte és que la utilització de la línia a 
mig termini, i seguint la liberalització del mercat ferroviari, serà lliure i funcionarà a 
base de concessions donades pel GIF, facilitant l’entrada de nous operadors diferents de 
RENFE. S’espera que amb aquesta liberalització es produeixin baixades sensibles en el 
preu dels bitllets degut a la competència entre empreses operadors. 
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COPALTAV 
 
L’alternativa de COPALTAV planteja la necessitat de que el transport per ferrocarril 
estigui a l’abast de totes les butxaques, i de que l’increment de prestacions que 
acompanya la millora de la línia no es vegi reflexada en una pujada important del preu 
del bitllet. Tot i que els informes elaborats per la Plataforma són extensos i rigorosos, no 
es fa cap hipòtesis de quin podria ser el preu dels diversos trajectes. 
 
La falta de dades, doncs, ha obligat a realitzar una hipòtesis, amb un caràcter molt 
senzill i explicitades en l’Annex IV, que intentant seguir les premisses de COPALTAV 
dóna un preu aproximat als diversos trajectes realitzats des de Girona. Per poder fer la 
hipòtesis s’ha plantejat que: 
 
• Els increments de velocitat punta i comercials dels combois, d’un 37% de mitja, 

generen un sobrecost respecte l’explotació actual d’un 10%. El sobrecost no es tant 
important com les millores en la velocitat, degut a que les segones es produeixen en 
gran part per l’eliminació de corbes on el tren ha de frenar, per posteriorment tornar 
a accelerar. 

• L’increment en el nombre de serveis provocarà un augment d’aproximadament el 
55% en la quantitat de material mòbil necessari. 

• El material pendular és un 10% més car que el convencional. 
• Una quarta part de les despeses de l’explotació són degudes al manteniment del 

material mòbil, que puja en un 10% el preu del bitllet respecte l’explotació actual 
• Alguns trajectes pateixen un canvi de tipus de servei. 
 
Amb les premisses anteriors, el preu del bitllet estarà situat entre el preu actual i el de 
l’alta velocitat en aquelles relacions on es mantingui el tipus de servei. En aquelles 
relacions on el tipus de servei no canvia s’ha suposat un increment degut als conceptes 
anteriors del 25% i en les relacions on ha canviat com a Tarragona, Lleida o Perpinyà, 
s’ha aproximat el preu que tindrien en l’actualitat si es realitzessin amb Catalunya 
Exprés i se’ls hi ha aplicat l’increment del 25%. 
  

Taula 7. Hipòtesis del preu dels trajectes amb COPALTAV 
Relacions amb 

Girona Bitllet senzill (€) 

Barcelona 7,15 
Figueres 3,00 

Tarragona 13,30 
Lleida 18,75 

Perpinyà 6,80 
Madrid 44 
Sevilla 107 

         Font: Elaboració pròpia. 
 
En aquest cas, també s’ha de tenir en compte que la liberalització que es produirà en el 
sector ferroviari a mig termini pot produir disminucions en el preu dels bitllets. 
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AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
De la comparació d'aquests preus amb els dels modes de transport actual se'n poden 
extreure algunes conclusions: 
 
• En les relacions més properes com Figueres, Perpinyà i Barcelona, COPALTAV 

resulta entre un 10 i un 15% més barat que l’alta velocitat. Ambdues tenen preus 
inferiors als del vehicle privat només en el cas que hi hagi un sol ocupant, i similars 
als de l’autobús. 

• En el cas del trajecte a Lleida, el TAV és un 38% més car que l’alternativa, però la 
presència de l’eix transversal, fa que ambdues solucions presentin preus molt elevats 
en comparació el cotxe i l’autobús. 

• Per anar a Tarragona, les dues solucions tenen un preu del bitllet més reduït que 
l’actual en llarg recorregut, i similar al del vehicle privat. En aquest cas, també, 
COPALTAV és un 23% més econòmic que l’ús de la línia d’alta velocitat. 

• En llargues distàncies, en concret a Madrid, el preu del TAV s’allunya molt del 
ferrocarril convencional i del COPALTAV, que és un 50% més barat. Tot i això 
presenta preus inferiors als del transport aeri amb el qual entra en competència. 

 
En conclusió, l’alta velocitat té bitllets més cars que COPALTAV i la diferència de preu 
s’amplia a mesura que la distància a recòrrer és més gran. 
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Nous serveis i freqüències de pas 
 

Receptor Directe 
Tipus Transport 

Període Funcionament 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Un dels factors decisius a l’hora de poder valorar el nivell de servei que dóna un mode 
de transport col·lectiu i que a més es relaciona amb la seva accessibilitat és el seu 
nombre de serveis i en quines freqüències es realitzen. L’augment del nombre de serveis 
o una racionalització de les freqüències genera un augment de l’accessibilitat, ja que 
aquesta no depèn només de conceptes espacials com el nombre o la distància entre 
estacions, sinó també de conceptes temporals. 
 
Un exemple molt senzill per explicar aquesta dependència que té l’accessibilitat del 
nombre de serveis i de les seves freqüències és el d’una població que té estació de 
ferrocarril però en la que només para un tren a la matinada. En aquest cas la línia de 
ferrocarril, tot i tenir estació, no dóna accessibilitat a la població. 
 
La freqüència del servei, a més, afecta els hàbits dels usuaris en la seva arribada al node 
o estació. Els serveis d’alta freqüència com el metro, autobús urbà o els serveis de 
rodalies, amb un interval de pas d’entre 2 i 20 minuts fa que l’usuari accedeixi a 
l’estació a l’espera del següent comboi sense necessitat de consultar l’hora de pas, 
aquest tipus d’arribades es pot idealitzar com a constant en el temps i independent de 
l’hora d’arribada del servei. En canvi per a serveis més espaiats, a partir de la mitja 
hora, l’usuari es veu condicionat per l’hora d’arribada del comboi i sol arribar al node 
entre 5 i 10 minuts abans en casos de freqüències d’entre 30 minuts i una hora i fins a 
mitja o una hora abans en serveis de baixa freqüència o en els quals tingui el bitllet ja 
adquirit [5]. El cas més clar és en l’ús de serveis aeris on els usuaris arriben a l’aeroport 
fins a dues hores abans de la sortida. 
 
Per poder fer algun tipus de valoració de l’efecte que pot tenir els nous serveis i 
freqüències proposats per les dues alternatives, cal comparar-les també amb el servei 
actual que dóna la línia d’ample ibèric i que està definit dins de Serveis de Transport 
col·lectiu en un capítol  anterior.  
 
TAV 
 
El fet que la línia encara no estigui construïda complica la descripció del servei que s’hi 
donarà. Ni RENFE, ni el GIF encara no han fet públic el disseny d’explotació que es 
realitzarà un cop el tram Barcelona – frontera francesa entri en servei. 
 
Per tant, la hipòtesis estudiada es deriva de l’explotació actual de la línia de RENFE que 
ja s’ha descrit anteriorment, de l’explotació de l’AVE Madrid – Sevilla i de l’informe 
[15] on es descriu la possible explotació del TAV en base l’estació de l’aeroport. 
 
L’AVE Madrid – Sevilla es caracteritza per la presència de dos tipus de serveis, els de 
llarg recorregut que cobreixen la totalitat de la línia i els serveis de Llançadera que 
connecten Madrid amb Ciudad Real i Puertollano.  
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Els serveis de Llançadera han tingut molt d’èxit, s’ha passat de les quatre freqüències 
que hi havia previstes en la seva inauguració a les 22 actuals amb una taxa d’ocupació 
del 95%. Cal comentar que les Llançaderes tenen un preu un 50% inferior als de Llarg 
Recorregut per dissuadir als usuaris.  
 
Per poder definir l’explotació del tram entre Barcelona i França s’han seguit els 
següents criteris: 
 
• Els serveis de llarg recorregut diürns que connecten l’Estat Espanyol amb la resta 

d’Europa s'han definit a partir de l’explotació actual de les línies i de l’informe [15]. 
• Els serveis Regionals i Macro – regionals s’han estimat segons criteris propis i en 

base l’oferta actual de RENFE que inclou els Catalunya Exprés i els Delta. 
• Els serveis de llarg recorregut nocturns, es basen en trajectes que per la seva duració 

es poden realitzar en horari nocturn. Connecten algunes de les principals ciutats 
espanyoles amb la resta d’Europa. Tot i que actualment aquests serveis no 
existeixen, segons Narcís Colomer, gerent de Material d’Alta Velocitat de RENFE, 
és un tipus de servei que s’està estudiant per a llarg termini.  

 
L’explotació de la línia, tot i que busca donar un bon servei al usuari, té com a fi últim 
la generació de benefici per part de l’operador ferroviari que ofereix els serveis. Això 
comporta que sigui difícil per l’empresa ferroviària de donar serveis amb poca demanda 
i per tant amb la possibilitat de generar pèrdues. 
 
En aquest sentit, en la concreció de l’explotació de la línia que es detalla a continuació 
s’han agafat connexions que actualment estan en servei i que per tant generen benefici i 
altres que tot i que en l’actualitat no s’ofereixen connecten regions urbanes amb molta 
població i en conseqüència amb una gran capacitat de generar una forta demanda 
induïda. A continuació es detalla el recorregut, el tipus de servei, el nombre de serveis 
per dia i sentit, el material mòbil necessari i si tenen aturada a Girona: 
 

Taula 8. Hipòtesis d’explotació de la línia d’alta velocitat 

Relacions Tipus de 
servei 

Serveis (dia 
i sentit) 

Material 
mòbil S’aturen 

BCN – París LR 4 4 No 
BCN – Lille – Londres LR 2 2 No 

BCN – Brussel·les LR 3 3 No 
BCN – Lió – Ginebra LR 2 2 No 

BCN – Colònia LR 2 2 No 
BCN – Milà LR 2 2 No 

Mad. – BCN – París LR 3 3 Si 
Sevilla – Mad. – BCN – Girona LR 2 2 Si 

BCN – Girona – Figueres – Perpinyà – Tolosa MR 8 4 Si 
BCN –Girona – Figueres – Perpinyà R 11 3 Si 

Figueres – Girona –BCN –Tarragona – Lleida R 10 4 Si 
Sevilla – Mad. – París – Brussel·les LNR 1 2 No 

Mad. – BCN – Brussel·les – Amsterdam LNR 1 2 No 
Sevilla – Mad. – Milà – Florència – Roma LNR 1 2 No 

Sevilla – Mad. – Zúrich  LNR 1 2 No 
València – BCN – Brussel·les LNR 1 2 No 

València – BCN – Roma LNR 1 2 No 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació de la línia RENFE i [15]. 
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Els serveis es divideixen en quatre tipus diferents: 
 
• Regional (R). 
• Macro – regional (MR) 
• Llarg Recorregut (LR). 
• Llarg Recorregut Nocturn (LRN). 
 
Fora del quadre, es preveu la circulació de combois TALGO a velocitat menors amb els 
que es podrà estendre els beneficis de l’alta velocitat a tota la xarxa. 
 
Pel que fa al trànsit de mercaderies, es poden incloure unes 20 circulacions diàries per 
sentit amb origen o destí la ciutat de Barcelona o els futurs centres intermodals que es 
construiran al llarg de la línia. 
 
S’ha comprovat que la línia té capacitat suficient per a admetre els serveis proposats. 
Els trens de llarg recorregut que es preveuen són solament 20 per sentit mentre que la 
línia n'admetria, segons López Pita [16], 100 en direcció Nord i 93 en direcció sud. Per 
tant, la inclusió de 8 serveis Macro – regionals, 21 serveis regionals i 6 serveis nocturns 
i 20 combois de mercaderies no dificultaria la marxa dels llarg recorreguts, sempre que 
els horaris estiguin convenientment coordinats. De fet, la capacitat tècnica de la línia en 
tot el seu recorregut és de 3 minuts tot i que està previst oferir als operadors un espai 
cada 5 minuts. Es pot comprovar en la següent taula com l’explotació que es defineix es 
situa dins dels ordres de magnitud d’altres línies europees: 
 

Taula 9. Explotació d’algunes línies europees 

Línia Km Serveis de 
viatgers 

Serveis de 
mercaderies Serveis totals 

París – Lió 417 105 0 105 
Florència – Roma 314 48 10 58 
Madrid – Sevilla 471 24 0 24 

Barcelona – frontera 
Francesa 140 54 20 74 

Font: Elaboració pròpia a partir de Xavier Font [15]. 
 
Els combois s'han de concentrar a les hores punta del matí i del vespre pensant en hores 
d'arribada al destí competitives. Per als destins europeus, les hores de sortida dels 
primers trens se situen sobre les 5:00-6:00 del matí i sobre les 15:00-16:00 per als 
darrers. 
 
El nombre de trens necessaris per a cobrir tots els serveis proposats és de 43 unitats de 
tren dels quals 20 són per a serveis de llarg recorregut, 4 per a serveis Macro – 
regionals, 7 per a serveis regionals i 12 per a serveis nocturns. 
 
Per altra banda, es previsible que l’entrada en funcionament de la nova línia, provoqui 
reduccions importants en el nombre de serveis de la línia d’ample ibèric, degut a la 
competència directa de l’alta velocitat. 
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COPALTAV 
 
El servei que es proposa, en el tram Barcelona – Portbou, és bastant semblant al que 
RENFE ofereix actualment amb alguns increments de serveis. La construcció del pas 
pel Portús ajudaria permetria un augment de capacitat ja que el tram entre Figueres i 
Portbou, de geometria complicada, està proper a la saturació. Els combois que es 
preveuen són: 
 
• Trens de rodalies entre Barcelona i les poblacions més properes amb múltiples 

aturades (RR). 
• Trens regionals entre Barcelona i Portbou amb múltiples aturades, equiparables als 

Delta actuals (R). 
• Trens regionals amb parades en les principals estacions de la línia i de tipus 

pendular, actualment anomenats Catalunya Exprés (CE). 
• Trens de llarg recorregut de tipus pendular (LR i LRN). 
• Trens de mercaderies. 
 
També es proposa la creació de nous serveis amb final de trajecte a Perpinyà i que, 
aprofitant el canvi d’ample, ajudin a integrar els territoris a banda i banda dels Pirineus. 
L’objectiu que es segueix amb aquest projecte és intentar augmentar l’accessibilitat en 
tota la línia. 
 

Taula 10. Hipòtesis de la nova explotació 

Relacions Tipus de 
servei 

Serveis (dia 
i sentit) 

Material 
mòbil S’aturen 

BCN – Girona – París  LRN 1 2 Si 
BCN – Girona – Zúrich LRN 1 2 Si 
BCN –  Girona – Roma LRN 1 2 Si 
Madrid – BCN – Milà LRN 1 2 No 

Sevilla – Madrid – BCN – Girona LR/LRN 2 2 Si 
Alacant – València – BCN – Girona LR 2 2 Si 

BCN – Girona – Perpinyà – Narbona – 
Montpeller LR 5 3 Si 

BCN – Girona – Figueres – Perpinyà CE 20 8 Si 
Figueres – Girona –BCN –Tarragona – 

Lleida CE 6 2 Si 

BCN – Portbou (Totes les estacions) R 12 6 Si 
Font: Elaboració pròpia a partir d’horaris RENFE, Thomas Cook [17] i l’Esbornac [13]. 
 
A part, es pot augmentar la quantitat de serveis de mercaderies, degut bàsicament a 
l’augment de capacitat que es produeix en el tram entre Figueres i Portbou que 
actualment està proper a la saturació. Un altre factor que permet incrementar de forma 
important la capacitat de la línia en la combinació de trens de passatgers i de 
mercaderies és que les diferències de velocitat entre els diferents combois són molt 
petites. 
 
El nombre de trens necessaris per a cobrir tots els serveis proposats és de 31 unitats de 
tren dels quals 15 són per a serveis de llarg recorregut, 10 per a serveis Catalunya 
Exprés i 6 per a serveis regionals. 
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AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
La necessitat d'haver de recórrer a hipòtesis per tal d'aproximar la futura explotació de 
la línia d'alta velocitat i l'alternativa a velocitat alta, fa que les diferències entre ambdues 
només es puguin valorar des de un punt de vista qualitatiu. 
 
Per poder comparar els serveis i les freqüències de les diverses alternatives s'ha 
desglossat les explotacions segons el tipus de serveis: 
 
• Llarg Recorregut: Els serveis de Llarg Recorregut tant diürns com nocturns estan 

limitats pel temps de trajecte que s'hi destina, per exemple els serveis nocturns no 
poden ser inferiors a les 8 hores per permetre que els seus usuaris puguin dormir. 
 
En aquest context, la velocitat comercial més elevada del TAV permet, doncs, oferir 
més destinacions de llarg recorregut a nivells competitius en temps, entrant en 
competència amb l'avió, que els de COPALTAV. 
 
L'increment en la distància que recorreran els combois d'alta velocitat respecte els 
actuals eleva molt el nombre de destinacions ja que aquest augment de la distància 
fa entrar moltes ciutats europees en aquest nou radi d'acció del ferrocarril. 
 
En conclusió, la major rendibilitat de l'alta velocitat per a llargues distàncies, en que 
s'inclou la Península i bona part d'Europa, fa que la seva oferta sigui molt superior, 
tant en freqüències com en serveis, a l'existent actualment o a la de la velocitat alta. 
 

• Macro – regional: En aquest cas, l'augment de velocitat comercial d'ambdues 
solucions permet crear aquest nou tipus de servei, caracteritzat per distàncies 
elevades amb temps de Regionals. Ambdues explotacions tindrien cobertures del 
territori semblants, però s'espera que el TAV, amb velocitats comercials superiors 
pugui elevar la seva freqüència en aquest tipus de servei, fent-la superior a la de 
COPALTAV. 

 
• Regional: Una de les suposicions fetes per a l'explotació del TAV és que aquest 

absorbirà els serveis Catalunya Exprés actuals, evidentment amb les aturades 
reduïdes a Girona i Figueres, eliminant-los de la línia convencional degut a la seva 
pèrdua de rendibilitat. Dins d'aquest servei es preveu un increment important de les 
freqüències degut al presumible augment en el nombre d'usuaris respecte els actuals. 
 
A diferència de l'anterior, COPALTAV preveu incentivar molt els Catalunya 
Exprés, augmentant-ne les freqüències ja que donen una elevada accessibilitat amb 
uns temps de trajecte molt competitius. No obstant, l'entrada de més combois a la 
línia convencional s'entreveu com un problema ja que la capacitat de la línia és 
finita i s'haurà de combinar amb l'entrada de més combois de mercaderies i Deltes.  
 
De les observacions anteriors es pot concloure que ambdues alternatives tindran 
unes freqüències semblants, però la que discorrerà per la via actual donarà més 
accessibilitat al territori al aturar-se a les estacions intermitges de Sant Celoni, Sils, 
Caldes de Malavella i Flaçà. Per altra banda, les alternatives afectaran de manera 
molt diferent la via convencional, l'alta velocitat amb l'increment de capacitat del 
corredor que comporta, alliberarà la línia d'ample ibèric dels Catalunya Exprés i dels 
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Llarg Recorregut, permetent l'entrada per la via convencional de nous combois 
Delta o de mercaderies, en canvi COPALTAV manté la capacitat de la línia, o fins i 
tot la redueix ja que fa conviure combois a velocitats comercials molt diferents, i 
n'incrementa el nombre de combois, cosa que fa pensar que s'haurà d'arribar a una 
solució de compromís per a la seva explotació. 

 
• Delta: L'explotació de la línia d'alta velocitat no inclou cap solució per a la via 

convencional, amb el que es fa difícil aclarir-ne el futur, que dependrà dels agents 
que en realitzin l'explotació. Però existeix el dubte raonable de que els serveis Delta 
que actualment cobreixen tota la línia Portbou - Barcelona perdin molts usuaris i 
se'ls limiti a realitzar trajectes parcials, amb la conseqüent pèrdua d'accessibilitat.  
 
La millora de la línia convencional preveu augmentar el servei Delta que dóna la 
màxima accessibilitat al territori tot i que, i com s'ha dit anteriorment, s'haurà 
d'arribar a una solució sobre quins increments de cada tipus de comboi es podran 
realitzar. 

 
Finalment, per a Girona i en comparació amb COPALTAV, el TAV suposarà més 
connexions amb Europa, la Catalunya Nord i les principals ciutats catalanes, però també 
una pèrdua important d'oferta pel que fa a les estacions intermitges de la línia 
convencional.  
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Usuaris del ferrocarril 
 

Receptor Directe 
Tipus Transport 

Període Funcionament 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La construcció de noves infraestructures del transport o la presència de canvis en les 
explotacions dels mateixos provoquen molts impactes, però un dels més importants i 
que es té més present és el nombre d’usuaris que en faran ús ja que molts dels efectes de 
la construcció o millora d’una infraestructura del transport estan directament relacionats 
amb la demanda que tingui i de la qual en dependrà la seva importància. A més, en la 
majoria dels casos és l’element decisiu en la rendibilitat de la pròpia infraestructura. 
 
La complexitat de la valoració del trànsit que tindrà la nova infraestructura o els efectes 
que hi comportarà fer canvis en l’explotació comporta que s’hagi de definir millor d’on 
provenen els usuaris. En el cas de la construcció d’una nova infraestructura que és el cas 
més general, el trànsit que hi circularan es pot dividir en 4 tipus clarament diferenciats: 
 
• Trànsit desviat: Té lloc quan una infraestructura es desvia d’una determinada 

relació d’aquest mode de transport a una altra relació en el mateix mode. En el cas 
de l’alta velocitat és el que prové del ferrocarril convencional. 

• Trànsit transferit: Prové d’altres modes de transport diferents al de la nova 
infraestructura. Continuant amb el mateix exemple, provindria de l’avió, el 
transport marítim i de la carretera. 

• Trànsit induït: És aquell que no existia amb anterioritat a la nova infraestructura i 
que apareixen amb l’inici d’utilització d’aquesta. És degut a l’aparició de relacions 
que abans no es produïen per que eren cares o no tenien cap tipus d’atractiu. 

• Trànsit generat: És el que guarda més relació amb l’ordenació del territori. 
Provenen de les noves potencialitats de desenvolupament creades per la nova 
infraestructura. 

 
Actualment a Europa, i especialment en el cas del ferrocarril on les inversions en 
infraestructura són molt elevades, la construcció de noves infraestructures del transport 
han d’estar justificades per l’ús que se’n farà un cop estigui construïda. De manera que 
siguin rendibles econòmicament i no presentin un dèficit que cada vegada és més difícil 
d’assumir per a les administracions públiques. 
 
En aquest sentit, el futur del ferrocarril tendeix a l’especialització en aquelles relacions 
on entra amb competència amb els altres modes de transport, com el cotxe i l’avió, 
enduent-se un percentatge important com en els casos dels rodalies en que, i degut a la 
congestió del sistema viari, presenta una bona qualitat de servei, o de l’alta velocitat en 
que competeix amb l’avió. I renunciant a altres línies on les fortes inversions a realitzar 
fan inviable econòmicament el rescat de línies actualment obsoletes. 
 
L’estudi de la demanda d’una infraestructura és complexa, ja que els diversos usuaris a 
l’hora de decidir, primerament la realització d’un viatge i posteriorment en quin mode el 
faran, utilitzen molts criteris diferents en funció de cada un. No obstant existeixen tot 
una sèrie de paràmetres que, d’una forma general, són els que més condicionen la 
demanda del viatger, entre els quals es poden destacar el cost del viatge, el temps del 
trajecte, freqüència de pas, el confort i la seguretat. 
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La importància de cada un dels diferents paràmetres és diversa ja que la variabilitat que 
poden provocar en la demanda pot ser més o menys gran. Segons Malo Gaona [14], 
l’increment en el nombre d’usuaris del ferrocarril generat per la disminució del temps 
de trajecte és relativa si es compara amb les provocades per la disminució del preu del 
bitllet ja que, per alguns rangs de temps – preu, el sistema és més sensible al cost del 
trajecte que als augments de velocitat. 
 
Per exemple, en el cas d’una velocitat comercial de 200 km/h i un cost de 0’12 €/Km, i 
segons el model de Malo Gaona [14], una reducció del preu en 0’02 €/Km provoca 
increments del nombre d’usuaris del doble dels que resultaria d’un augment de la 
velocitat en 50 Km/h. Això és deu a que un cop s’arriba a uns temps de trajecte que els 
usuaris valoren com correctes, aquests es tornen molt més sensibles a la reducció del 
cost del viatge que a un augment de velocitat. De la mateixa manera, altres factors 
decisius a l’hora de captar viatgers són la freqüència de pas que condiciona molt el 
nombre d’usuaris i en menor grau el confort i la seguretat que guanyen importància en 
nivells de servei baixos. 
 
Per poder fer una previsió de la demanda futura en els corredors i els diversos modes de 
transport mínimament fiable, és essencial considerar-ne l’ús actual que se’n fa. Això ens 
permetrà, a part de fer un repartiment modal dels usuaris més o menys encertat, valorar 
el marge d’ús fins a la congestió, el nivell de servei i altres elements que donen a la 
previsió de demanda una visió menys numèrica i facilita molt la decisió d’on incidir 
amb nous plantejaments. 
 
A continuació, per valorar els diversos usos de les infraestructures s’ha realitzat, a partir 
de les dades extretes de RENFE, Malo Gaona [14] i de la web de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya, una classificació en dos àmbits: 
 
• Les relacions regionals on es detalla el nombre de viatgers de les relacions origen – 

destí, dades de 1998, entre Girona i les principals àrees de Catalunya, definides per 
la seva centralitat, que entrarien en l’àrea d’influència de les futures estacions de la 
línia d’alta velocitat. 

 
Taula 11. Matriu Origen – Destí. Any 1996. En milers de viatgers 

Vehicle Privat Ferrocarril Autobús Relacions 
Regionals Anada Tornada Anada Tornada Anada Tornada 
Girona – 

Barcelona 2.738 835 1.549 507 702 229,8 

Girona – 
Lleida 46 63 25,4 7,3 18,6 5,3 

Girona – 
Tarragona 36 68 7,7 16,2 3,9 8,2 

Girona – 
Figueres 1.169 2.160 267,8 696 221,8 576,5 

TOTAL 7.055 3.076,4 1.766,1 
Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts. 
 
De les dades anteriors se’n desprèn que la distribució dels viatges entre modes afavoreix 
el vehicle privat ja que representa prop del 60% dels viatges regionals, mentre que el 
ferrocarril es queda amb un 26% i l’autobús amb un 14%. 
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• Les relacions supraregionals presenten una especial dificultat a l’hora d’obtenir 

dades exactes de les que es produeixen des de Girona. En les dades que es donen a 
continuació es pot veure la poca importància en el nombre d’usuaris del llarg 
recorregut respecte als viatges regionals: 

 
Taula 12. Nombre de viatges de llarg recorregut del 2002 amb origen/destí l’AMG 

Estació 0 – 80 km 80 – 125 km 125 – 250 km Més de 250 km Total 
Girona 2.629 7.132 6.105 50.846 66.712 
Caldes 16 75 16 979 1.086 
Flaçà 23 105 74 1.591 1.793 
Total 2.668 7.312 6.195 53.416 69.591 

Font: RENFE. 
 
En la primera columna s’inclouen aquells trajectes que connecten amb Portbou i 
Perpinyà, en la segona hi ha Barcelona, entre 125 i 250 km s’hi situen Tarragona pel 
sud i Narbona pel nord, en l’última columna hi estan incloses tota les connexions amb la 
resta d’Europa. Cal tenir en compte que la participació del ferrocarril en llargues 
distàncies és molt reduïda i que per tant té un potencial de creixement elevat. De fet en 
el trànsit transfronterer de viatgers pels passos de Portbou i La Jonquera, el ferrocarril 
només representa un 3,7% [18] del trànsit total de viatgers. 
 
TAV 
 
Les dades que es presenten a continuació estan extretes de Puig Gimeno [19], que en la 
seva tesina va elaborar una previsió de trànsit per a serveis regionals d’altes prestacions 
en l’horitzó 2005, entre les àrees d’influència de les diverses estacions. 
 
Les dades que s’han pres per aplicar el model són la matriu de viatges origen – destí de 
l’any 1996, l’evolució de la població, els temps de recorregut en els diversos modes, el 
cost del trajecte, temps i cost d’accés a les estacions, valor del temps, freqüència dels 
transports públics, ruptura dels transports públics, evolució dels viatges per ferrocarrils. 
 

Taula 13. Matriu Origen – Destí. Horitzó 2005. En milers de viatgers 
Vehicle Privat Ferrocarril Autobús Relacions 

Regionals Anada Tornada Anada Tornada Anada Tornada 
Girona – 

Barcelona 4.347,5 1.428 2.131 692 153 50,5 

Girona – 
Lleida 65,5 37 40,5 53,5 6,5 4 

Girona – 
Tarragona 66,5 98 36,5 56,5 3 4,5 

Girona – 
Figueres 1.068 2.809 592 1.457,5 308 810 

TOTAL 9.919,5 5.077,5 1.339,5 
Font: Elaboració pròpia a partir de Puig Gimeno [19]. 
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Fig. 9. Repartiment modal horitzó 2005, amb l’alta velocitat. Elaboració pròpia. 
 
D’aquestes dades se’n extreu que l’entrada en servei de la línia d’alta velocitat generarà 
un fort increment en el nombre d’usuaris del ferrocarril. Al comparar-les amb la situació 
de referència, que representa l’horitzó 2005 sense cap millora en la línia de ferrocarril,  
el guany és del 105%, passant d’una quota del 15% prevista a la situació de referència a 
un 31%. 
 
Tot i que a priori aquest increment sembli exagerat, l'evolució de la demanda que s'ha 
proposat per a la nova línia Madrid – Barcelona – frontera té un comportament similar 
al que ha experimentat la línia Madrid – Sevilla. En ambdós casos, l'increment de trànsit 
ferroviari que suposa la posada en servei de la nova línia és d'un 200% el primer any. 
En els anys successius, els increments de la línia Madrid – Sevilla van baixar per sota 
del 10% i tendeixen a estabilitzar-se al cap de 4 anys, un cop superat l'efecte de la 
novetat, sobre creixements vegetatius. En canvi, la demanda ferroviària del corredor 
París - Lió ha tingut un creixement constant des de 1981, any de la posada en servei, 
però sense un gran impacte inicial: la nova línia va suposar una millora d'una oferta 
ferroviària que ja era relativament bona; en els casos Madrid – Sevilla i Madrid – 
Barcelona – frontera, la nova línia representa donar una oferta ferroviària de luxe on ara 
hi ha un servei pràcticament restringit a viatgers captius del ferrocarril. 
 
Dels 2596 usuaris diaris que guanya el tren, el 70%, és trànsit transferit provinent del 
vehicle privat i l’autobús i l’altre 30% és induït. Percentualment, els increments més 
importants d’usuaris es donen en les relacions més curtes, Barcelona amb un 98% i 
Figueres amb un 126%, que són on els estalvis es perceben més clarament. 
 
Al observar el repartiment modal, la quota del ferrocarril és diversa, en la relació Girona 
– Lleida, el tren absorbeix un 45% del trànsit total, mentre que en les relacions amb 
Barcelona, Figueres i Tarragona, la quota és del 32%, 35% i 29% respectivament. A 
mode de conclusió, es pot inferir que la participació del ferrocarril és directament 
proporcional a la distància que separa l’origen i el destí. 
 
Pel que fa referència al nombre d’usuaris del llarg recorregut, es preveuen increments 
molt importants en percentatge, però que en valor absolut i comparant-los amb els 
usuaris de les relacions regionals, seran poc destacables i per tant amb una reduïda 
incidència per a la ciutat de Girona. 
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COPALTAV 
 
A diferència del cas de l’alta velocitat, la proposta de la Plataforma no compta amb cap 
càlcul de la demanda futura, això fa que s’hagi hagut de fer un model propi per a 
intentar aproximar el futur nombre d’usuaris d’aquesta solució. 
 
El model és molt senzill, ja que no està dins de l’àmbit d’aquest estudi la realització 
d’un model de demanda complex i està detallat en l’annex. Per tenir un model 
homogeni amb el del TAV, s’utilitza de base dades obtingudes del treball de Puig 
Gimeno [19] que havia fet una predicció per al 2005 de la demanda en els casos de que 
es construís l’alta velocitat i de que es mantingués la línia i l’explotació actuals. 
 
Els factors que s’han tingut en compte són: 
 
• Disminució en el temps de trajecte. 
• El preu del bitllet. 
• El nombre de serveis. 
• La imatge que té l’alta velocitat i que l’inclou dins de la xarxa europea. 
 
A l’annex V es descriu amb detall el model de demanda i s’estudia la seva sensibilitat a 
la variació de la importància dels quatre factors que s’hi tenen en compte. 
 
La diferència entre les dues matrius, la de situació de referència i la del TAV, és que la 
primera no inclou el trànsit induït i el transferit degut a la construcció de l’alta velocitat. 
Així doncs, el model és una suma de la situació de referència i dels trànsit induïts i 
transferits per la millora en la línia convencional. 
 

Taula 14. Matriu Origen – Destí. Horitzó 2005. En milers de viatgers 
Vehicle Privat Ferrocarril Autobús Relacions 

Regionals Anada Tornada Anada Tornada Anada Tornada 
Girona – 

Barcelona 4.423,5 1.459,5 1.934 624 207 66 

Girona – 
Lleida 65 32 41,5 55 5,5 2 

Girona – 
Tarragona 66,5 98 35 55 4 6,5 

Girona – 
Figueres 1.170 3.301 452,5 1.017 280 638 

TOTAL 10.615,5 4.214 1.210 
Font: Elaboració pròpia. 
 

Fig. 10. Repartiment modal horitzó 2005, amb COPALTAV. Elaboració pròpia. 
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De les dades que ha donat el model d’evolució de la demanda se’n pot concloure que la 
millora de la línia convencional generarà creixements del nombre d’usuaris del 
ferrocarril molt importants. Com en el cas del TAV, al comparar-les amb la situació de 
referència el guany és del 71%, que suposa un increment de la quota de repartiment 
modal del 11%. 
  
L’increment es comptabilitza en 1750 nous usuaris, dels quals el 72% és trànsit 
transferit i el 28% és trànsit induït. Percentualment, els increments més importants 
d’usuaris també es donen, en aquest cas, en les relacions més curtes, Barcelona amb un 
79% i Figueres amb un 62%. A diferència del TAV, en la relació amb Figueres no hi ha 
augments superiors perquè l’estalvi de temps de trajecte és del 29%, molt inferior al de 
Barcelona que és del 40%. 
 
Si ens fixem amb el repartiment modal, la quota del ferrocarril és molt important en la 
connexió amb Lleida on el tren absorbeix el 48% del trànsit total, mentre que en les 
relacions amb Barcelona, Figueres i Tarragona, la quota és del 29%, 33% i 21% 
respectivament; mantenint la homogeneïtat amb el model de Puig Gimeno [19] on la 
participació del ferrocarril és directament proporcional a la distància. 
 
Respecte els serveis del llarg recorregut, es preveuen increments importants en 
percentatge, però que en valor absolut i comparant-los amb els usuaris de les relacions 
regionals, seran poc destacables i per tant amb una reduïda incidència per a la ciutat de 
Girona. 
 
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
Al posar de costat les dues solucions proposades, es veu que el TAV genera major 
nombre de nous usuaris, un 105%, davant del 71% de COPALTAV. Això es tradueix en 
una diferència de 5 punts percentuals en el repartiment modal i en valor absolut en uns 
850.000 usuaris. 
  
En ambdós casos els creixements d’usuaris per a les connexions amb Lleida i Tarragona 
són semblants, ja que per a trajectes llargs les petites diferències perden importància, 
mentre que per a Figueres i Barcelona, principals relacions en el nombre d’usuaris, els 
increments són bastant diferenciats. 
  
En el llarg recorregut la major quantitat de serveis previstos per a l’alta velocitat i els 
elements associats a imatge que l’acompanyen i que li donen un caràcter de xarxa 
europea on poder realitzar trajectes de llarga distància, farà que tingui increments 
d’usuaris més importants que l’altra solució. 
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Trànsit en modes alternatius 
 

Receptor Indirecte 
Tipus Transport 

Període Funcionament 
 
DESCRIPCIÓ 
 
L’entrada en funcionament d’un nou servei o la seva millora sol provocar un efecte 
cadena en els altres modes de transport amb que comparteix relació, principalment, els 
efectes que es poden preveure són: 
 
• Un augment del trànsit en els accessos a l’estació en tots els modes que es tractarà 

més endavant de forma diferenciada. 
• En un primer període, disminució del trànsit, degut al trànsit desviat, en tots els 

modes en les relacions paral·leles a la del ferrocarril. 
• Més a llarg termini, generació de trànsit induït, degut a la millora del nivell de servei 

conseqüència del trànsit desviat, en tots els modes en les relacions paral·leles a la del 
ferrocarril. 

 
Primerament, i en les relacions regionals, hi haurà una disminució del trànsit en els 
altres modes de transport en aquelles relacions que cobreix la nova infraestructura. Es 
preveuen disminucions de trànsit a l’autopista A-7 i la N-II, els serveis d’autobús 
Figueres – Girona – Barcelona i en algunes relacions aèries des de Girona via aeroport 
del Prat cap a Madrid o París. 
 
A llarg termini, per una banda la millora del nivell de servei deguda a la disminució del 
trànsit que generarà nous trànsits induïts i l’augment general de la mobilitat per l’altra, 
provocaran que la disminució de trànsit que es produeix en un primer període fa que 
aquesta desaparegui amb el pas del temps. 
 
Per poder tenir una idea, de l‘ús que es fa dels diversos modes en viatges regionals que 
tenen com a origen o destí l’àrea de Girona, a continuació se’n mostra el repartiment 
modal: 

14%

26% 60%

Vehicle Privat
Ferrocarril
Autobus

 
Fig. 11. Repartiment modal actual. Elaboració pròpia a partir de Puig Gimeno [19]. 
 
De la gràfica anterior se’n desprèn que el vehicle privat té un ús majoritari en les 
relacions regionals i que, tot i això, el ferrocarril té una quota important. Cal recordar 
que aquestes dades són per a viatges entre punts propers a la futura línia d’alta velocitat. 
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TAV 
 
Avaluant les dades del nombre d’usuaris, s’observa que l’entrada en servei de l’alta 
velocitat provocarà una transferència cap el ferrocarril de 1.800 usuaris que en l’horitzó 
2005 utilitzarien el vehicle privat si no es construís el TAV, dels quals 1.100 serien en 
la relació Girona – Figueres.  
 
Les carreteres que discorren paral·leles al TAV siguin grans corredors amb volums de 
trànsit molt elevats, amb intensitats mitjanes superiors a 25.000 vehicles diaris, fa que 
els 1.800 usuaris transferits, 3600 viatges, no suposin una disminució del trànsit 
apreciable. De fet en la connexió amb Figueres, on hi ha més transferència, la 
disminució del trànsit és inferior al 8%. 
  
COPALTAV 
 
En aquest cas la disminució de trànsit és de 1.100 usuaris, inferior al de l’alta velocitat, i 
per tant inapreciable. 
 
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
Ambdós alternatives tenen un impacte gairebé nul respecte el trànsit en modes 
alternatius, però existeixen altres efectes derivats d’una disminució en el volum de 
trànsit que cal considerar. Són: 
 
• L’emissió de residus. 
• L’accidentalitat. 
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Accidentalitat 
 

Receptor Tots 
Tipus Qualitat de vida 

Període Funcionament 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Tot i que entre els mesos de gener i juny de 2003 s'han produït 13 accidents de 
ferrocarril a l'Estat espanyol, l’últim d’ells especialment greu el 3 de juny, als que s’ha 
d’afegir els problemes de seguretat en els viatgers promocionals del tram Madrid - 
Lleida, el ferrocarril és un dels modes de transport més segurs. De fet, en els accidents 
registrats en ferrocarril, el nombre de ferits i morts és reduït si el comparem amb els de 
carretera. A la taula següent es fa una comparativa entre els dos principals modes de 
transport afectats per les dues alternatives proposades: 
 

Taula 15. Accidentalitat al ferrocarril i a la carretera 
Mode Accidents Víctimes Morts 

Ferrocarril 1 per 50 milions de 
viatgers-km 

1 per 91 milions de 
viatgers-km 

1 per 235 milions 
de viatgers-km 

Carretera 1 per 2 milions de 
viatgers-km 

1 per 1,2 milions de 
viatgers-km 

1 per 30 milions de 
viatgers-km 

     Font: Transportes. Un Enfoque Integral [5]. 
 
A les dades anteriors, s’hi afegeix el fet que una gran part de les víctimes del transport 
en ferrocarril es produeixen en accidents no imputables al mateix, com atropellaments 
de peatons en zones en que tenen prohibit l’accés o en passos a nivell. A més, una gran 
part de les víctimes no són viatgers. Això fa que el viatjar en tren sigui molt més segur 
que el que indiquen les estadístiques. 
 
En aquest context, l’aparició de trànsit transferit genera canvis en la accidentalitat, ja 
que es pot aproximar de manera lineal, com s’ha fet a la taula anterior, el trànsit i el 
nombre d’accidents. S’ha suposat un índex d’ocupació dels vehicles de 1,6. 
 
TAV 
 
A continuació i d’una forma senzilla s’intentarà avaluar la disminució d’accidents 
deguda a la transferència de trànsit del vehicle privat cap al TAV. La transferència és de 
1800 usuaris i 148.238 viatgers-km anuals, que suposa una disminució que es pot 
comptabilitzar en 0,07 accidents, 0,13 víctimes i 0,004 morts anuals menys. 
 
COPALTAV 
 
Seguint el mateix model que en el cas del TAV la transferència és de 1100 usuaris i 
105.214 viatgers-km fa que hi hagin 0,04 accidents, 0,09 víctimes i 0,003 morts anuals 
menys. 
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Circulació de mercaderies 
 

Receptor Directe 
Tipus Transport 

Període Funcionament 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El corredor mediterrani en el que hi ha la línia Barcelona – Portbou i que entra a França 
per la Jonquera i Portbou representa el 55% de tot el trànsit transfronterer de 
mercaderies entre la Península Ibèrica i França [18]. 
 
Tanmateix, els principals entrebancs que té la línia Barcelona – Portbou són la saturació 
de la línia, el seu traçat que provoca temps de trajecte elevats i el canvi d’ample de via 
que s’ha de fer a Portbou, això fa que només el 3’4% de les mercaderies que travessen 
la frontera Catalano – francesa o facin mitjançant del ferrocarril mentre que hi ha un 
gruix molt elevat de mercaderies, unes 800.000 tones, que fan el trajecte per carretera 
fins als centres intermodals del sud de França, com Perpinyà, i allà són carregats a 
combois de mercaderies [6]. A part, l’estació de Portbou està propera a la saturació, 
90% de la capacitat total, i degut a la complexa orografia de la zona, la seva ampliació 
seria molt cara. 
 

Taula 16. Trànsit transfronterer de mercaderies durant el 2001 
Pas En milions de tones/any 

Jonquera – camió 40 
Portbou – ferrocarril 2,8 

     Font: Elaboració pròpia a partir de Frants Dysler et al. [20]. 
 
Segons el cap de circulacions de l’estació de RENFE de Girona, en la línia Barcelona – 
Portbou es produeixen unes 22 circulacions diàries de trens de mercaderies en ambdós 
sentits. Segons les mateixes fonts, seria difícil incloure més circulacions de mercaderies 
a la línia actual. Per altra banda, l’estació de Girona Mercaderies va moure 121.991 
tones durant l’any 2002, segons RENFE. 
 
Ja fa 20 anys que des de diverses institucions i agents econòmics com la Cambra de 
Comerç de Girona i el Port de Barcelona es demana un increment de la capacitat del 
ferrocarril en el corredor Barcelona – frontera francesa i la supressió de la ruptura de 
càrrega que actualment és fa en un 25% per canvi d’eixos, en un 12,5% per 
transbordament de càrregues no transportades en contenidors, i el 62,5 restant per 
transbordament de contenidors [18]. 
 
TAV 
 
La construcció d’una nova línia d’alta velocitat incrementarà la capacitat del corredor 
mediterrani entre Barcelona i la frontera francesa. La nova línia està enfocada 
principalment al transport de viatgers, no obstant, la línia ha estat projectada per a que 
hi puguin circular alguns combois de mercaderies. 
 
 
 



                                                Avaluació d’impactes d’una estructura en una ciutat: el cas del TAV a Girona 

 54

La interferència entre la nova línia i l’estació de mercaderies farà que aquesta última 
perdi capacitat ja que el pas de l’alta velocitat tallarà la connexió a les cinc vies de 
càrrega amb que compta l’estació, a les dues toperes sud i a la topera nord. En aquest 
context, no queda clar quin és el futur de l’estació ja que segons RENFE no es preveu el 
trasllat mentre que l’Ajuntament aposta clarament per desplaçar-la fora del municipi. 
 
Tot i que existeixen diversos estudis sobre la viabilitat del transport de mercaderies per 
la línia d’alta velocitat, un dels quals de forma resumida s’inclou a l’annex, en que es 
justifica el pas de combois de fins a 22’5 tones per eix, els criteris tècnics i les normes 
d’explotació de la nova línia editades pel GIF limiten els combois de mercaderies amb 
els següents condicionants: 
 
• Longitud màxima de 500 metres. 
• En funció de la velocitat mínima del tren i en el millor dels casos, velocitat mínima 

de 190 km/h el pes per eix és de 20 tones. Per a una velocitat mínima de 120 km/h el 
pes per eix es redueix a 13,5 tones.  

 
Amb aquestes limitacions i el fet de que el tram Figueres – Perpinyà sigui de peatge el 
transport de mercaderies per la nova línia per qüestions de rendibilitat econòmica, 
probablement, es reduirà a mercaderies d’alt valor afegit com les que es transporten per 
via aèria. 
 
Alhora, però, hi ha un efecte associat a la nova línia amb conseqüències interessants, la 
descongestió de la línia convencional degut al transvassament de combois de viatgers a 
l’alta velocitat, de forma que es pugui incrementar el nombre de serveis de mercaderies 
per la via convencional, si cal, d’una forma notable. 
 
La millora, doncs, d’aquest corredor on es situa l’AMG, facilitarà que les empreses 
gironines puguin d’una forma general incrementar el transport de mercaderies en aquest 
mode des de les estacions de la línia com la de Girona i, per altra banda, l’aparició d’un 
nou tipus de transport de mercaderies, el d’alt valor afegit. Altrament, aquest nou tipus 
de mercaderia en el món del ferrocarril tindrà una participació molt reduïda del total del 
transport, si més no en una etapa inicial ja que en el tram gironí de moment no està 
decidit cap emplaçament per a una estació de mercaderies per a la nova línia, i la 
capacitat de formar els combois només la tindran empreses amb facturacions 
considerables. 
 
Tanmateix, la incidència d’aquest factor dependrà més de l’interès dels agents 
econòmics gironins i de la promoció que es faci des de l’ent explotador que no pas de la 
pròpia línia. 
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COPALTAV 
 
Les millores que la Plataforma opositora a l'alta velocitat ha projectat per a la línia 
convencional generen els efectes següents:  
 
• Desaparició de la ruptura de càrrega a Portbou gràcies al canvi a ample 

internacional. 
• Augment de la velocitat comercial dels combois. 
• Pèrdua de capacitat de la línia per a acceptar combois de mercaderies degut a 

l'increment de combois de viatgers entre Barcelona i Figueres. 
• Increment de capacitat entre Figueres i la frontera francesa degut a la construcció 

del nou tram fins a La Jonquera. 
 
De l'anàlisi dels tres punts citats se'n extreu que la millora de la línia té efectes 
contraposats ja que mentre que el canvi a ample internacional i l'augment de la velocitat 
comercial potencien el transport de mercaderies al millorar-ne les prestacions, la nova 
explotació amb un nombre més elevat de combois de passatgers dificultarà la 
possibilitat d'afegir més trens de mercaderies que els que circulen actualment. 
 
La desaparició de la ruptura de càrrega permet, a més, que sigui més econòmic i per tant 
factible la creació de combois de mercaderies en direcció la resta d'Europa des de les 
estacions gironines i que actualment es formen al sud de França per evitar el canvi 
d'ample a la frontera. 
 
A mode de conclusió, tot i que probablement no permetrà la formació de més combois 
dels que hi ha actualment, ja que el tram sud fins a Figueres actuarà com a coll 
d’ampolla, farà que el transport de mercaderies per ferrocarril amb origen o destí les 
comarques gironines, com l'estació de Girona, sigui més atractiu. 
 
AVALUACIÓ COMPARATIVA 
 
La millora de la circulació de mercaderies és per a la línia d’alta velocitat un efecte 
complementari als objectius que han dut a fer-la ja que permetrà, per una banda, 
permetre el pas, tot i que de forma molt limitada, de combois de mercaderies per la nova 
línia, i per l’altra, la descongestió de la línia convencional permetent la formació de 
nous combois, tanmateix, i a diferència de COPALTAV no millora els temps de trajecte 
de la línia convencional, no resol el problema que representa la ruptura de càrrega ni la 
saturació a que està sotmesa l’estació de Portbou. 
 
Així doncs, el panorama que es presenta és: 
 
• Per a la línia d’alta velocitat, un servei d’altes prestacions per la nova línia i un 

servei igual a l’actual, però amb més capacitat, per a la convencional. 
• Per a COPALTAV, un servei de mercaderies amb unes bones prestacions però que 

en el tram Figueres – Barcelona perd capacitat respecte l’actual. 
 
Pel que fa a l’àrea de l’estació de mercaderies, l’afectació que hi genera l’alta velocitat 
es pot considerar com a positiva per a la ciutat ja que si la nova línia n’obliga el trasllat, 
com vol l’Ajuntament, s’alliberaria un espai que es podria retornar a la ciutat per a usos 
urbans i dotacions, tal com té projectat el PGOU de Girona. La millora de la línia, en 
canvi, no seria un factor a afegir per al seu trasllat, de totes maneres, aquest també es 
podria realitzar amb aquesta solució. 


