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6 Proposta de millora de la línia de ferrocarril 

Tal com ja s’ha vist, el traçat Barcelona – Puigcerdà és un dels dos únics 
traçats que connecten el territori català amb França. L’altre traçat és el que 
passa per la costa (Barcelona – Portbou), l’anomenat Eix del Mediterrani. El 
tram Vic – Ripoll està dins del traçat Barcelona – Puigcerdà, per tant intervé 
directament en la qualitat del servei en aquest. El traçat Barcelona – Puigcerdà 
només té via única i no es pot comparar la seva explotació amb l’eix del 
mediterrani, ja que gaudeix d’una velocitat comercial molt menor i de 
nombrosos desavantatges, sobretot a nivell d’inversions. 

S’ha de tenir en compte el creixement de població que han tingut les 
comarques per on passa el traçat en els darrers anys i tot el què això implica, 
és a dir principalment un augment de la mobilitat obligada. A aquest fet s’hi pot 
sumar el fenomen de la immigració amb pocs recursos econòmics, ja que degut 
a les seves rendes més baixes s’han de desplaçar obligatòriament amb 
transport públic. Així doncs, per tal de fer front a aquesta nova demanda cada 
vegada més important i de donar un millor servei a la població, s’han de portar 
a terme actuacions en la línia. Amb les actuacions que s’han de portar a terme 
s’ha de tenir en compte conceptes tan importants avui en dia com el tema de la 
sostenibilitat.  

La proposta de possibles millores a aplicar a la línia s’abordarà des de 
dos punts de vista diferents, però a la vegada relacionats. Per una banda 
entenent el ferrocarril com un “metro” comarcal, per satisfer la demanda de la 
gent que es desplaça dins la comarca d’Osona i del Ripollès, però en trajectes 
més aviat curts. Per altra banda, entenent el ferrocarril com a un tren de 
“rodalies”, és a dir, per donar un servei al ciutadà que realitza desplaçaments 
més llargs, per tal de garantir una bona interconnexió dels ciutadans osonencs i 
ripollesos amb l’àrea metropolitana de Barcelona per una banda, i amb 
Puigcerdà i la frontera francesa per l’altra. Aquesta última perspectiva depèn 
molt del servei que es doni per una banda entre Vic i Barcelona i per l’altra 
entre Ripoll i Puigcerdà. El servei entre Ripoll i Puigcerdà presenta unes 
condicions d’explotació més semblants a un tren turístic que a un tren per 
utilitzar a diari i sembla difícil que pugui donar un bon servei a curt termini degut 
als forts condicionants del terreny. Una de les possibles millores en aquest tram 
vindria amb la construcció del túnel de Toses el qual podria ser utilitzat per 
ferrocarril i per cotxes.  

L’objectiu principal de l’aplicació d’aquestes millores és el de augmentar 
la velocitat comercial dels trens i disminuir l’interval de pas, per tal d’aconseguir 
un augment de la demanda de passatgers. Aquest èxit dependrà en gran 
mesura de que s’aconsegueixin uns temps de trajecte tals que es pugui posar 
en competència real el ferrocarril amb altres modes de transport, bàsicament 
amb el vehicle privat. Aconseguint així un ús més reduït del vehicle privat que 
tindrà contrapartides tan beneficioses com són la reducció dels gasos emesos 
a l’atmosfera i una reducció del consum d’energia. 
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Les propostes de millora es recolzen sobre la base de la millora en el 
servei que entra en vigor el dia 31 de maig de 2008. S’ha fet així perquè les 
propostes de millora són amb visió de futur, i en un futur l’explotació existent 
serà la citada. 

Així doncs, a continuació s’anuncien un seguit de possibles propostes a 
portar a terme a la línia per tal de millorar el servei que s’ofereix als actuals 
usuaris i també, captar-ne de nous. Les propostes tan poden ser aplicades de 
forma individual com combinades entre elles de manera que el resultat que se 
n’obtingui sigui l’òptim. 

6.1 Millora del traçat amb variants 

Una de les característiques de la infraestructura que té una incidència 
notable sobre la velocitat a la que es pot circular per una via és el radi de les 
corbes en planta. La velocitat i el radi de la corba són directament 
proporcionals. Així doncs, una millora aplicable a la línia de ferrocarril és la de 
modificar el traçat existent per tal que es pugui circular a una velocitat superior i 
reduir els temps de viatge (López Pita, 2007).

El primer que es fa és observar una 
panoràmica general de la línia en planta per 
observar aquells trams que a simple vista 
sembla que cal millorar. A la imatge 6.1.1 es 
mostra una panoràmica general del traçat des 
de Vic a Ripoll. Com es pot observar, el traçat 
en planta des de Vic fins a Manlleu i des de 
Manlleu fins a Torelló és un traçat que té poc a 
veure amb el que hi ha des de Torelló fins a 
Ripoll. En aquest segon tram les corbes es 
succeeixen unes darrere les altres en un traçat 
molt sinuós que segueix la vall del riu Ter.

Així doncs els llocs que a primera vista 
semblen que s’hi ha d’actuar o que les 
actuacions a portar a terme són més 
necessàries són des de Torelló fins a Ripoll. 
La millora del traçat en aquest cas es fa 
mitjançant la construcció de variants de traçat 
en els trams que es consideren més 
conflictius. Amb les variants es pretén 
aconseguir la disminució del temps de trajecte 
entre estacions i per tant, un increment de la 
velocitat comercial.

Per tal de definir les variants la idea 
inicial és la de respectar les estacions actuals 
per tal de no afectar als usuaris habituals de la 
línia. Tot i així, hi ha dues estacions, la de 
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Borgonyà i la de La Farga Bebié, en què només hi paren entre 5 i 8 trens al dia, 
menys de la meitat dels que paren a les altres estacions. Hi ha la possibilitat de 
prescindir d’aquestes estacions si és que el nou traçat representa una millora 
substancial, ja que aquestes dues estacions en tenen dues de pròximes, la de 
Torelló i la de Sant Quirze de Besora respectivament, que poden absorbir-ne 
els passatgers.

A continuació, el què es fa és analitzar detalladament cada tram de línia 
per veure on realment és possible un millora significativa de les característiques 
de la traça. Aquest treball es porta a terme analitzant el traçat actual d’estació a 
estació, però amb una visió de conjunt, de Vic fins a Ripoll. Estudiant on és 
possible la implantació d’una variant de traçat, quines actuacions s’haurien de 
fer per portar a terme la variant, establint una aproximació al cost de 
construcció de la línia, així com la millora en temps de trajecte i comoditat que 
s’obtindria amb la construcció de la citada variant. Per últim es realitza una 
anàlisi de cada proposta a través d’una ràtio que avalua l’estalvi de temps 
aconseguit enfront del cost econòmic així com l’impacte ambiental que suposa 
cada mesura. Aquesta ràtio vol ser un símil de les ràtios empresarials que 
s’utilitzen per veure la rendibilitat de les inversions.  

En els apartats següents s’exposa el resultat d’aquesta anàlisi i les 
propostes de variants definides. Per arribar a la solució més beneficiosa hi ha 
diverses alternatives entre les que escollir i amb les que poder combinar.

6.1.1 Tram Vic – Manlleu 

Actualment el tram de Vic a Manlleu es realitza en un interval de temps 
que va des dels 7 als 11 minuts segons els horaris de la companyia. Dins 
d’aquests horaris s’ha de tenir en compte que hi ha els temps d’aturada en les 
estacions. És per aquest motiu que hi ha la diferència de temps, ja que els 
trens tarden el mateix temps a anar d’una estació a l’altre, el què passa és que 
el tren que tarda més, segurament ha d’esperar l’arribada d’un altre tren a una 
de les estacions per iniciar la marxa. Tenint en compte que la distància entre 
les dues estacions és de 8,4 km, la velocitat comercial oscil·la entre els 72 km/h 
i 45,82 km/h. L’estació de Vic està a una altitud de 491 metres sobre el nivell 
del mar, mentre que l’estació de Manlleu es troba a 458 m, per tant la diferència 
de cotes entre les dues estacions és de 33 metres.

L’estudi del traçat es realitza en sentit Vic – Manlleu. Observant la 
imatge 6.1.1.1  es pot veure el traçat entre les dues estacions marcat de color 
taronja.
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Imatge 6.1.1.1 Traçat Vic - Manlleu  
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 

A la sortida de l’estació de Vic es pot veure com el traçat, enlloc de 
seguir una alineació més aviat recta, es desvia dos cops d’aquesta trajectòria. 
El primer cop és just al sortir de l’estació de Vic i el segon, arribant a l’estació 
de Manlleu. Al sortir de l’estació de Vic el traçat gira cap a l’esquerra amb una 
corba de 500 metres de radi i llavors torna a la dreta amb una corba de 530 m 
de radi. Seguidament segueix un tros per l’alineació recta i gira a la dreta amb 
una corba de 1400 m de radi per tornar a girar cap a l’esquerra amb una corba 
de 1150 m. Després de circular aproximadament un quilòmetre en alineació 
recta, el traçat gira a l’esquerra amb una corba de 3500 m de radi que enllaça 
amb una corba de 750 m de radi. Després d’aquesta última corba, hi ha un 
tram recte i després una corba a l’esquerra de 650 m de rad, seguida d’una de 
900 metres per arribar en alineació recta a l’estació de Manlleu. 

6.1.1.1 Alternativa 1 

Per tal que el traçat entre les dues estacions es pugui fer en el menor 
temps possible, es plantegen dues variants en aquesta alternativa que 
aproximin més el traçat a una recta. La primera variant es planteja a la sortida 
de l’estació de Vic fins al creuament de la via amb la C-25 i la segona, abans 
d’arribar a l’estació de Manlleu. 

6.1.1.1.1 Primera variant 

Amb la primera actuació es pretén eliminar la “volta” que fa el traçat 
enlloc de circular recta, és a dir que es pretén eliminar del traçat el primer tram 
en què la via va primer cap a l’esquerra i després cap a la dreta amb dues 
corbes de radis força reduïts. En aquest cas, per fer-ho es planteja la 
construcció d’una nova via amb un traçat més directe que l’actual. Es vol 
construir una via que uneixi els dos punts mitjançant els quals la via seguiria 
una alineació més aviat recta. L’actuació a portar a terme es detalla en el plànol 
número 2 de l’annex de la present tesina. A la imatge 6.1.1.1.1.1 es pot veure 
un esquema de l’actuació a portar a terme. Marcat de color blau clar hi ha la via 
actual i de color taronja, el nou traçat.
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Imatge 6.1.1.1.1.1 Primera variant 
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 

La longitud de la via a construir és d’aproximadament 2900 metres. Pel 
què fa al traçat, la variant té una primera corba de 3000 m de radi cap a 
l’esquerra, seguidament una del mateix radi cap a la dreta que enllaça amb una 
de 3400 m de radi fins a enllaçar amb el tram actual. Aquesta actuació té una 
limitació important que és el territori per on passa l’actual traçat. En el primer 
tram de l’alternativa la via ha de passar just per on hi ha una subestació 
elèctrica i després ha de creuar un polígon industrial. El segon tram de 
l’alternativa no presenta problemes pel què fa al territori per on passa, ja que es 
tracta de camps de conreu.

Així doncs, cal proposar una solució per creuar el polígon industrial i per 
la subestació elèctrica. Pel què fa a la subestació es podria procedir amb una 
permuta de terrenys. La companyia elèctrica cediria l’espai on actualment hi ha 
la subestació per la construcció de la variant a canvi dels terrenys que la 
companyia ferroviària té a uns metres del punt, que antigament s’havien utilitzat 
per realitzar la càrrega de mercaderies i a on es traslladaria la subestació. Pel 
què fa al polígon industrial, es planteja la opció de seguir amb el tren soterrat 
des de l’estació de Vic fins que s’hagi creuat el polígon industrial, realitzant el 
cobriment de la via en aquest tram per tal que la via sigui molt més permeable i 
es pugui desenvolupar l’activitat normal del polígon sense que hi hagi cap 
mena de limitant. Una vegada superat el polígon, la traça recupera la cota del 
terreny.

Amb aquestes solucions s’han de construir 2900 metres de via nova, 
dels quals 1400 són soterrats i la resta són a nivell del terreny, entre camps de 
conreu. A partir d’uns costos aproximats de construcció de via de ferrocarril 
s’estima el cost de construcció de la citada variant. Així, el cost aproximat de 
construcció és de 42,69 M€. Aquest cost és força elevat per tel tema del 
soterrament de la via en el tram del polígon industrial.

La circulació per el tram que es vol millorar, en l’actualitat es realitza en 2 
minuts i 20 segons. Això significa que es circula a una velocitat mitjana de 79 
km/h. Amb la millora proposada s’estima que es pot circular a 100 km/h per 
superar aquest tram es necessita 1 minut i 48 segons. Per tant, amb aquesta 
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primera variant s’aconseguiria una millora de 32 segons en el trajecte entre els 
dos municipis. El càlcul dels temps utilitzats estan a l’annex de la present 
tesina.

La construcció de la variant té un impacte sobre el medi ambient no molt 
important. El que sí és important en aquesta variant és el fet que afecti a una 
subestació elèctrica i que la nova traça passi per l’interior d’un polígon 
industrial.

Per tal d’avaluar la variant proposada s’utilitza una ràtio en què es 
compara l’estalvi de temps aconseguit amb l’aplicació de la mesura amb el cost 
d’aplicar la mesura.  
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MpropostaCost

segonstempsdeEstalvi
tredibilitaderàtio

Les ràtios són uns elements que no s’acostumen a analitzar sols, sinó 
que es comparen. Per tant, per saber de la idoneïtat d’aquest proposta o no cal 
analitzar-ne d’altres per establir una comparació. A primera vista però, sembla 
que el valor d’aquesta ràtio és baix, ja que per cada milió d’euros invertit es 
guanya 0,75 segons.

6.1.1.1.2 Segona variant 

Amb la segona actuació a portar a terme es pretén proporcionar als trens 
un traçat més directe cap a l’estació de Manlleu. Actualment el traçat en aquest 
tram després d’una corba cap a la dreta de 700 m de radi i de circular un tram 
en recte, hi ha una corba de 650 m de radi seguida d’una de 900 metres, que 
acaba just abans d’iniciar-se el viaducte sobre el riu Ter. Amb la variant de 
traçat es vol millorar la circulació per el tram i es pretén fer-ho amb un traçat al 
costat esquerre de l’actual. A la imatge 6.1.1.1.2.1 es pot veure un esquema de 
l’actuació, el plànol de l’actuació és el número 2 de l’annex de la present tesina. 
La traça actual està marcada de color blau clar, mentre que la variant està 
marcada de color taronja.

Imatge 6.1.1.1.2.1 Segona variant 
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 
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En aquesta actuació s’ha imposat una limitació inicial per tal de que el 
cost de la mateixa no es dispari. La limitació és que el nou traçat passi per el 
mateix viaducte sobre el Ter que en l’actualitat, ja que la construcció d’un nou 
pont encariria molt la solució. Aquest és el condicionant més important, ja que 
el territori per on passa la traça pertany a camps de conreu en l’actualitat, per 
tant no hi haurà cap mena d’afectació de caràcter urbanístic. El què sí que 
s’haurà de construir són alguns passos superiors i inferiors per tal de restablir 
els camins de pas per als grangers i per als animals.  

Així doncs, s’arriba a una solució on s’ha de construir aproximadament 
1500 metres de nova via, el traçat de la qual és amb una corba inicial de 1000 
metres de radi, seguida d’una de 2000 m i per últim una altra de 1000 m, que 
no representarà cap mena de limitació per a la velocitat de circulació. Així, el 
cost aproximat de la variant en aquest tram és de 9,04M€. 

   Actualment la circulació per aquest tram de via es realitza en 1 minut i 
15 segons, tenint en compte que el traçat actual és de 1,6 quilòmetres, la 
velocitat mitjana de circulació per el tram és de 76,94 km/h. Amb la nova variant 
s’estima que es pot realitzar el tram en 54 segons, per tant la millora del temps 
és de 21 segons. El càlcul dels temps utilitzats estan a l’annex de la present 
tesina.

L’impacte sobre el medi ambient de la variant en aquest cas no és molt 
important, ja que la ubicació de la nova traça és on actualment hi ha camps de 
conreu.

Per tal d’avaluar la variant proposada s’utilitza una ràtio en què es 
compara l’estalvi de temps aconseguit amb l’aplicació de la mesura amb el cost 
d’aplicar la mesura.  

€/32,2
036,9

21

€)(

)(
Msegons

MpropostaCost

segonstempsdeEstalvi
atrendibilitderàtio

Com es pot observar, aquesta ràtio és molt més elevada que en el cas 
de la primera variant en aquesta alternativa. En aquest cas doncs, veient la 
ràtio i sabent els impactes que causa sobre el medi es considera que la opció 
més encertada seria optar per construir la variant.

6.1.1.2 Anàlisi d’alternatives 

La primera alternativa proposada per aquest tram té una ràtio molt baixa 
en comparació amb la segona alternativa. Aquest fet es deu bàsicament a que 
en la primera variant es construeix un tram de ferrocarril soterrat mentre que a 
la segona, la totalitat de la traça circula per un terreny que no presenta cap 
mena de inconvenient per a la construcció de la via. Veient les ràtios de les 
dues variants proposades, és recomanable portar a terme la segona variant ja 
que té una ràtio força elevada. El benefici que s’aconsegueix amb la 
construcció de les variants es veuria augmentat si es canviés el material mòbil 
utilitzat, ja que amb una major potència, la incidència seria major.  
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6.1.2 Tram Manlleu – Torelló 

Actualment el desplaçament entre les estacions de Manlleu i Torelló es 
realitza en un temps que oscil·la entre els 6 i els 9 minuts. Tenint en compte 
que la distància entre ambdues estacions és de 7,7 quilòmetres, la velocitat 
comercial oscil·la entre els 77 i els 51,3 km/h. L’estació de Manlleu està a una 
altitud de 458 metres sobre el nivell del mar, mentre que l’estació de Torelló es 
troba a 528 m, per tant, el desnivell que han de superar els trens entre les dues 
estacions és de 70 metres.

L’estudi del tram Manlleu – Torelló es realitza partir de la observació del 
traçat en planta general. Aquest es pot veure marcat de color taronja a la 
imatge 6.1.2.1.

Imatge 6.1.2.1 Traçat Manlleu – Torelló 
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 

El traçat del tram a estudi no presenta una elevada sinuositat en gairebé 
cap part del seu recorregut excepte en el tram final, a l’entrada de Torelló. A la 
sortida de l’estació de Manlleu, es circula en alineació recta una distància de 
750 metres, seguidament hi ha una corba a la dreta de 630 m de radi seguida 
d’una altra recta de 200 m i d’una corba a l’esquerra de 1000 m de radi. 
Després de la corba hi ha una altra recta de 380 m i una corba a la dreta de 
700 m de radi seguida d’una corba a l’esquerra de 500 m de radi. A continuació 
hi ha 830 m en alineació recta, seguida d’una corba a la dreta de 500 m de radi 
que enllaça amb una altra a l’esquerra de 460 m de radi. Seguidament hi ha 
370 m en recta que enllacen amb una corba de radi 1000 m a la dreta. Després 
de la corba hi ha 280 metres en recta i una altra corba cap a la dreta de 500 m 
de radi que enllaça amb una recta de transició entre aquesta i la corba més 
pronunciada del recorregut, que és de 300 m de radi i té un desenvolupament 
de 850 m de longitud. Després de la corba hi ha una altra petita recta que 
enllaça amb una altra corba de 300 m de radi que dirigeix el traçat fins a 
l’estació de Torelló, en alineació recta. 

Veient el traçat actual doncs, sorgeixen dues possibles variants de traçat 
a realitzar. La primera té una visió més d’àmbit local i la segona té una visió 
més global de la línia, ja que no es basa tan sols en el tram de Manlleu a Ripoll, 



Proposta de millora del corredor ferroviari Vic – Ripoll  Lluís Verdaguer Bassegoda 

ETSECCPB  69

sinó que es basa en un tram més llarg. La primera proposta s’explica en aquest 
apartat i la segona s’explica en l’apartat 6.1.3.2, ja que afecta en gran part el 
traçat des de Torelló fins a Sant Quirze de Besora.

6.1.2.1 Alternativa 1 

Amb la primera proposta es pretén proporcionar un traçat més suau al 
ferrocarril i per fer-ho, es vol anul·lar la corba de 850 metres de longitud i 300 
metres de radi que hi ha a l’entrada de Torelló. Si s’utilitza la fórmula citada en 
diversos treballs i en (López Pita, 2006), la qual diu que la velocitat a la que es 
pot circular en una corba és aproximadament 4,5 vegades l’arrel quadrada del 
radi, en aquesta corba de radi 300 m, la velocitat màxima a la que es pot 
circular és de 78 km/h, així doncs és un punt susceptible de millora. Per tal de 
fer-ho, es vol desplaçar el traçat a l’esquerra de l’actual i augmentar el radi de 
la corba. El resultat de la proposta és en el plànol número 3 de l’annex i en la 
imatge 6.1.2.1.1 hi ha un esquema de la proposta. Marcat de color taronja i ha 
el nou traçat proposat i de color blau clar hi ha el traçat actual.  

Imatge 6.1.2.1.1 Variant de traçat de la primera alternativa 
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 

Per tal d’eliminar aquesta corba que hi ha a l’entrada del municipi s’ha de 
construir una via que uneixi els dos extrems de la corba, aquesta és amb una 
alineació corba de 730 metres de radi i té una longitud de via 
d’aproximadament 1 km. Aquesta variant discorre per terrenys urbanitzats per 
tant, s’ha de buscar una solució que afecti poc a les vivendes. Una opció seria 
fer que el tren circuli semi soterrat, en trinxera, de manera que tingui un menor 
impacte visual i sonor en els habitants. L’altra seria soterrar-lo del tot amb un 
fals túnel o amb un túnel. Per tal de tenir un menor impacte sobre el terreny per 
on es disposa la nova traça, es decideix realitzar la via soterrada amb un fals 
túnel, per tal de fer la traça permeable del tot i no aïllar un tram del municipi. 

Així doncs, en aquesta primera alternativa s’ha de construir 1 quilòmetre 
de via que estarà pràcticament en la seva totalitat soterrada mitjançant un fals 
túnel. Així, el cost aproximat de la actuació és de 23,52 M€.

   Actualment la circulació per aquest tram de via es realitza en 1 minut i 
22 segons, tenint en compte que el traçat actual és de 1,7 quilòmetres, la 
velocitat mitjana de circulació per el tram és de 76 km/h. Si es porta a termes la 
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construcció de la variant en aquest tram es preveu que la circulació per aquest 
es pugui realitzar en un temps de 36 segons. Per tant, l’estalvi de temps amb 
aquesta proposta és de 46 segons. Amb la nova variant s’estima que es pot 
realitzar el tram en 54 segons, per tant la millora del temps és de 21 segons. El 
càlcul dels temps utilitzats estan a l’annex de la present tesina. 

Aquesta variant presenta un impacte força elevat. Tot i tractar-se d’una 
variant en trama urbana té un elevat impacte per el fet que per on passa la 
nova traça s’ha de procedir a expropiar els terrenys i són terrenys on 
actualment hi ha habitatges. Per tant, aquesta alternativa té un impacte negatiu 
sobre el medi. A la vegada que té aquest impacte negatiu, presenta una 
avantatge que és el fet de soterrar les vies, acció que permet que la traça del 
ferrocarril sigui permeable del tot.

Igualment com s’ha fet en d’altres alternatives per tal d’avaluar la variant 
proposada s’utilitza una ràtio en què es compara l’estalvi de temps aconseguit 
amb l’aplicació de la mesura amb el cost d’aplicar la mesura.  
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La segona alternativa, amb una visió més global, es planteja d’una 
manera que es realitza una variant que afecta un tram abans de l’estació de 
Torelló i fins a Sant Quirze de Besora. Aquesta però, s’explica en l’apartat 
següent.

6.1.2.2 Anàlisi d’alternatives 

El fet que la via per a realitzar aquesta variant es soterri del tot 
mitjançant un fals túnel, fa que la inversió necessària per portar a terme la 
variant sigui elevada. Amb aquesta variant, però, s’aconsegueix un bon estalvi 
de temps que fa que la ràtio sigui força elevada. Aquesta però s’ha de 
comparar amb l’alternativa 2 que es presenta en l’apartat 6.1.3.2. 

6.1.3 Tram Torelló – Sant Quirze de Besora 

Actualment per circular des de Torelló a Sant Quirze de Besora es 
necessiten entre 8 i 14 minuts. Aquest temps es veu afectat en part per si el 
tren s’ha d’aturar a l’estació de Borgonyà, que està just sortint de Torelló. Tot i 
així no tots els trajectes que tarden més temps s’aturen a l’estació de 
Borgonyà. La distància entre les dues estacions és de 8,5 quilòmetres, per tant 
la velocitat comercial oscil·la entre els 63,75 i 36,43 km/h. Aquesta velocitat 
comercial tan baixa ens fa adonar de l’ordre de les dificultats de traçat que hi ha 
en el tram. La diferència de cotes entre les dues estacions no és massa 
elevada ja que és de 52 metres. 
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El traçat des de Torelló a Sant Quirze de Besora és el que es mostra en 
la imatge 6.1.3.1 marcat de color blau clar.

Imatge 6.1.3.1 Traçat Torelló – Sant Quirze de Besora 
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 

Si s’observa el traçat, es pot veure com aquest té una gran sinuositat tot 
seguint la vall del riu Ter. Per començar, just sortir de l’estació de Torelló hi ha 
una corba a la dreta de 320 metres de radi que enllaça amb una corba de 300 
metres de radi. Després d’un petit tram en recta hi ha una corba de radi 290 m 
cap a l’esquerra que enllaça amb una corba a la dreta de 300 m de radi i un 
desenvolupament de mitja circumferència. Després d’aquesta corba, hi ha una 
corba a l’esquerra de 380 m de radi i seguidament, després de 600 m en recta, 
una altra corba a l’esquerra força limitant, de 315 m de radi. Després d’aquesta 
corba n’hi ha una amb un radi de 440 m capa la dreta que enllaça amb una 
altra amb un radi similar, però cap a l’esquerra. Després d’uns metres en 
alineació recta, hi ha una corba a la dreta amb un radi de 300 m, després de la 
qual es travessa el Ter mitjançant un viaducte. Al sortir del viaducte, la traça 
s’endinsa en un túnel en corba de 100 metres de longitud, després del qual es 
passa per un altre viaducte que condueix fins a Sant Quirze de Besora. 

 En aquest apartat també es contemplen dues alternatives. Una primera 
alternativa basada en la millora a través d’una variant petita en el punt més 
conflictiu del traçat i una segona alternativa basada en una variant de traçat 
d’una gran longitud. Aquesta segona alternativa s’inicia un tram abans de 
l’estació de Torelló i és la que s’ha esmentat en l’apartat anterior.

6.1.3.1 Alternativa 1

A continuació es presenta la primera alternativa per al tram. Aquesta es 
situa just a la sortida de l’estació de Torelló. En aquest punt es troba el traçat 
més limitant del tram Torelló – Sant Quirze de Besora. Aquest tram s’ha 
detectat com a punt conflictiu en l’apartat 4.2.6 de la present tesina. Per tal 
d’eliminar aquest traçat tant sinuós, es proposa una variant en aquest tram. 
Aquesta variant té dues possibles alternatives que es detallen en l’apartat 
següent.
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6.1.3.1.1 Primera variant 

 Aquesta variant té dues possibles construccions,la primera és la que es 
mostra en la imatge 6.1.3.1.1.1. El plànol número 5 de l’annex recull 
l’alternativa de forma més detallada. Marcat de color taronja hi ha el traçat de la 
variant i de color blau clar el traçat actual.

Imatge 6.1.3.1.1.1 Opció 1 primera variant alternativa 1 
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 

Amb la variant es pretén eliminar les sinuositats tan pronunciades que té 
el traçat, de manera que es pugui fer el trajecte en una alineació més recta i 
amb uns radis que permetin la circulació a una velocitat major. La variant està 
diferenciada en dos trams, un primer abans de l’estació de Borgonyà i un segon 
després d’aquesta estació.

El primer tram s’ha adaptat a les característiques del terreny i 
arquitectòniques ja que al municipi de Borgonyà hi ha una important colònia 
tèxtil construïda a finals de segle XIX, “Coats-Fabra”. Per tal de preservar 
aquest espai s’ha fet una alineació en corba que el respecti. Degut a les 
característiques geomorfològiques, el tram s’ha de construir tot ell mitjançant un 
viaducte, perquè per on circula la nova traça és la llera del riu Ter. El viaducte 
s’ha traçat amb uns radis amb els quals es pugui circular a velocitats elevades i 
té una longitud total de 1436 m. 

El segon tram de variant és el que hi ha després de l’estació de 
Borgonyà. En aquest tram s’utilitza el mateix concepte per realitzar la variant. 
En aquest cas hi ha la limitació de l’actual traça de la C-17 pel costat esquerre 
de la traça. Així doncs, aquest segon tram està compost per un primer viaducte 
de 480 metres de longitud que creua el riu Ter en alineació recta i mitjançant el 
qual la traça del ferrocarril es posa al costat de la de la carretera. A continuació 
hi ha un tram de 420 m construïts en desmunt sobre una alineació corba de 
1000 m de radi, seguidament un viaducte de 70 metres i després un tram de 
218 m en terraplè. Després del tram en terraplè hi ha un nou viaducte de 80 m 
de longitud, després del qual la traça circula uns 100 m en terraplè i a 
continuació passa a fer-ho uns 450 m en desmunt fins arribar al traçat actual, 
sobre una alineació en corba de 1000 m de radi. Per tal de portar a terme 
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aquesta variant s’estima que la inversió necessària és d’aproximadament 
50,52M€.

Amb aquesta primera opció per a la variant s’eliminen les dues corbes 
considerades més crítiques del traçat, però en la resta del tram els trens 
circulen per la via actual, la qual encara és força sinuosa. La circulació actual 
del tren per aquest primer tram es realitza en 3 minuts i 53 segons, de manera 
que la velocitat de circulació mitjana és de 72 km/h. Amb la construcció 
d’aquesta primera alternativa s’estima que el temps que es tardarà a realitzar el 
tram és de 2 minuts i 18 segons, per tant, l’estalvi de temps que s’aconsegueix 
és de 1 minut i 35 segons. El càlcul dels temps utilitzats estan a l’annex de la 
present tesina. 

L’impacte ambiental que suposa la construcció de la variant és notable. 
Per una banda, es construeix un viaducte, el del primer tram, sobre una zona 
on hi ha la llera del riu i camps de conreu. La construcció del viaducte tindrà un 
impacte visual i això s’ha de tenir en compte a l’hora de projectar-lo per tal que 
aquest sigui el mínim. En el cas dels viaductes del segon tram, l’impacte és 
menor perquè la traça del ferrocarril circula de forma paral·lela a la carretera 
actual. Per altra banda, també hi ha en les proximitats una colònia tèxtil 
centenària que s’ha de preservar. Això es tindrà en compte a l’hora d’analitzar 
l’alternativa.  

Igualment com s’ha fet en d’altres alternatives per tal d’avaluar la variant 
proposada s’utilitza una ràtio en què es compara l’estalvi de temps aconseguit 
amb l’aplicació de la mesura amb el cost d’aplicar la mesura.  
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La segona opció per aquesta primera variant, és la que es mostra a la 
imatge 6.1.3.1.1.2 i que també està de forma més detallada al plànol número 5 
de l’annex. 

Imatge 6.1.3.1.1.2 Opció 2 primera variant alternativa 1 
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 

Aquesta opció de construcció de la primera variant s’inicia just al sortir 
de l’estació de Torelló. En aquest punt la traça circula en desmunt uns 380 m 
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fins a l’entrada d’un viaducte per creuar el riu Ter de 615 metres de longitud. A 
continuació la traça circula uns 325 m en desmunt per la muntanya, on hi ha 
una transició cap a una corba a l’esquerra. En aquesta corba, la traça deixa la 
muntanya i inicia un viaducte per creuar novament el riu Ter, de 330 m de 
longitud. Al final d’aquest viaducte, hi ha l’entrada al túnel per creuar el Turó de 
Comadebò, de 620 metres de longitud. A la sortida del túnel hi ha un nou 
viaducte per creuar el Ter, aquest de 490 metres de longitud i sobre una 
alineació de 3000 metres de radi, a continuació el traçat es fa en desmunt al 
costat de la C-17. Seguidament hi ha un nou viaducte de 70 metres, seguit d’un 
tram en terraplè de 200 metres, un altre viaducte de 80 m i finalment un tram en 
terraplè de 150 metres, seguit d’un tram de 500 m en desmunt mitjançant el 
qual es recupera el traçat actual. Per portar a terme aquesta actuació la 
inversió aproximada és de 61,45 M€. 

Com ja s’ha vist en el comentari de la opció anterior, en aquesta segona 
opció per a la variant s’eliminen les dues corbes considerades més crítiques del 
traçat, però en la resta del tram els trens circulen per la via actual, la qual 
encara és força sinuosa. La circulació actual del tren per aquest primer tram es 
realitza en 4 minuts i 20 segons, de manera que la velocitat de circulació 
mitjana és de 72 km/h. Amb la construcció d’aquesta segona opció s’estima 
que el temps que es tardarà a realitzar el trajecte és de 2 minuts i 19 segons, 
per tant el guany de temps és de 1 minut i 43 segons. El càlcul dels temps 
utilitzats estan a l’annex de la present tesina. 

L’impacte ambiental que suposa la construcció de la variant en aquesta 
segona opció també és notable. Per una banda, perquè en el primer tram no es 
realitza tan sols un viaducte, sinó que se’n realitzen dos amb un tram en 
desmunt al mig dels dos. Per altra banda, en aquesta segona opció s’evita 
passar per les proximitats de la colònia tèxtil abans citada. En el segon tram de 
la opció el traçat és molt similar al segon tram de la opció 1.

Igualment com s’ha fet en d’altres alternatives per tal d’avaluar la variant 
proposada s’utilitza una ràtio en què es compara l’estalvi de temps aconseguit 
amb l’aplicació de la mesura amb el cost d’aplicar la mesura.  
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Com es pot observar aquesta segona opció per a la primera variant de 
l’alternativa 1 del tram de Torelló a Sant Quirze de Besora, té una ràtio inferior 
a la de la primera opció. Aquesta opció, però, representa un estalvi de temps 
superior al de la opció 1. Veient aquestes dues característiques i sabent que 
l’estalvi de temps és 8 segons menor, s’escull la primera opció en aquesta 
variant per tal de donar una major rendibilitat a la inversió. 

6.1.3.2 Alternativa 2 

La segona alternativa que es presenta és una millora en termes més 
globals. Aquesta variant va des de just abans d’arribar a l’estació de Torelló (tal 
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com s’ha comentat en l’apartat 6.1.2.2.1) fins a l’estació de Sant Quirze de 
Besora. En la imatge 6.1.3.2.1 es veu una panoràmica general del traçat actual 
(traçat de color blau clar) i de la variant proposada (traçada de color taronja). La 
variant proposada no segueix el traçat per la vall del riu Ter, sinó que es desvia 
per territori muntanyenc, fet pel qual hi ha diversos túnels. Al plànol número 6 
de l’annex es pot veure la proposta detallada.  

Imatge 6.1.3.2.1 Variant de traçat de la segona alternativa 
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 

En el primer tram de la variant, abans d’arribar a Torelló, s’aboleix la 
corba que hi ha en el traçat actual. En aquest primer tram, com ja s’ha vist en 
l’apartat 6.1.2.2.1, el traçat discorre per nucli urbà, per tant s’ha de portar a 
terme la construcció de la via de forma semi soterrada o bé en un fals túnel. En 
aquest cas però, una vegada superada la primera corba, el traçat no segueix 
l’actual, sinó que segueix en alineació recta. Això fa que el traçat no passi per 
l’actual estació de Torelló, fet pel qual aquesta alternativa suposa el 
desplaçament de l’estació de Torelló. En aquesta alternativa s’aposta per una 
estació a les afores del municipi. Amb això s’aconsegueix que la via del tren no 
representi una barrera al mig del poble i fa el municipi més permeable cap a 
altres zones on abans, degut a la presència de la via, era més difícil el seu 
accés. El desnivell entre la via actual i la ubicació de la nova estació és notable, 
(aproximadament 20 metres), fet pel qual la via es construirà soterrada 
mitjançant un fals túnel. L’estació de Torelló seguirà l’estil utilitzat en la de Vic.     

Un cop passada la nova estació de Torelló, el traçat segueix recte en 
direcció a La Mambla. En aquesta alternativa, degut a que es vol una variant 
que millori notablement la circulació en la via, es decideix que no passi per 
l’estació de Borgonyà. Els usuaris que agafin la línia a Borgonyà en l’actualitat 
s’hauran de desplaçar a l’estació de Torelló o bé a la de Sant Quirze per agafar 
el tren, però la més propera és la de Torelló. A l’estació de Torelló doncs, s’ha 
de disposar de llocs d’aparcament gratuït per tota aquesta gent. D’aquesta 
manera s’evita la circulació per la corba que segueix el meandre del riu Ter a 
l’alçada de Borgonyà. Degut a les característiques geomorfològiques del 
terreny, per arribar a La Mambla, cal un primer túnel de 600 metres, seguit d’un 
viaducte de 220 metres, i d’un altre túnel de 950 m de longitud fins a arribar a 
l’alçada de La Mambla.
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Des de La Mambla, s’utilitza els mateixos criteris fins arribar a Sant 
Quirze de  Besora. Així doncs en aquest punt, després d’uns metres a cel 
obert, en un tram en desmunt, hi ha un túnel de 160 metres de longitud, seguit 
d’un viaducte de 145 metres. Després del viaducte, el traçat es torna a endinsar 
en un túnel, aquest de 1,5 quilòmetres. Després d’aquest llarg túnel, es 
construeix un viaducte per creuar el riu Ter de 200 metres de longitud, seguit 
d’un túnel de 130 metres de longitud. Una vegada el traçat abandona el túnel, 
es recupera el traçat original fins a l’estació de Sant Quirze de Besora. 

Per tal de portar a terme aquesta actuació, la inversió necessària és 
aproximadament de 175,68 M€. Aquesta és tan elevada perquè s’ha de portar 
a terme la construcció d’un tram bastant llarg de via i el trasllat de l’estació de 
Torelló.

Actualment, comptant l’aturada a l’estació de Torelló, es tarda 8 minuts i 
35 segons per fer un trajecte d’aproximadament 9 quilòmetres, per tant la 
velocitat mitjana de circulació és de 63,3 km/h. Amb la millora introduïda es 
reduiria la distància que passaria a ser de 6,5 quilòmetres. El recorregut 
s’estima que es podria fer en 4 minuts i 58 segons. Així doncs, amb la 
construcció de la variant s’aconseguiria una reducció del temps entre les dues 
estacions de 3 minuts i 37 segons. El càlcul dels temps utilitzats estan a l’annex 
de la present tesina. 

L’impacte ambiental que suposa la construcció de la variant  en aquesta 
segona opció és poc important, ja que gran part del traçat es realitza en túnel. 
Les afectacions d’aquesta variant són més de caire urbanístic. Aquestes són la 
expropiació de finques que hi ha a l’entrada del poble, igual com es planteja en 
la primera alternativa en el tram de Manlleu a Torelló. Aquesta variant té una 
contrapartida a tenir en compte i és el fet que s’elimina la parada de l’estació de 
Borgonyà. L’efecte positiu de la mesura és el fet de desplaçar l’estació i fer la 
via soterrada. Això proporciona una permeabilitat absoluta de la traça del 
ferrocarril de manera que no planteja cap barrera a l’expansió del municipi.

Igualment com s’ha fet en d’altres alternatives per tal d’avaluar la variant 
proposada s’utilitza una ràtio en què es compara l’estalvi de temps aconseguit 
amb l’aplicació de la mesura amb el cost d’aplicar la mesura.  
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6.1.3.3 Anàlisi d’alternatives 

En aquest apartat s’analitzen les possibles combinacions a fer. Primer de 
tot, dir que l’alternativa 2 d’aquest apartat agafa un tram de Manlleu a Torelló, 
per tant, s’analitzarà la implantació de l’alternativa 2 enfront l’alternativa 1 
d’aquest apartat conjuntament amb la 1 del tram de Manlleu a Torelló.

Per una banda, amb la construcció de l’alternativa 1 d’aquest apartat 
conjuntament amb la alternativa 1 del tram de Manlleu a Torelló s’aconsegueix 
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un estalvi de temps de 141 segons (2’ 22”) i s’obté una ràtio de 1,75 
segons/M€. Per altra banda, amb l’alternativa 2 d’aquest apartat s’obté un 
estalvi de temps de 217 segons (3’ 37”) i una ràtio de 1,23 segons/M€. Com es 
pot observar la rendibilitat és major en el primer cas plantejat. Una altra variant 
a tenir en compte és l’impacte ambiental de cada alternativa. En aquest 
aspecte l’alternativa que té un menor impacte és la alternativa 2 plantejada en 
aquest apartat. Així doncs, tenint en compte tots els factors, l’alternativa que 
s’ajusta més a les necessitats de la línia és l’alternativa 2, que tot i tenir una 
ràtio inferior, presenta una millora més important del temps i té un menor 
impacte sobre el medi.

6.1.4 Tram Sant Quirze de Besora – Ripoll 

Actualment el desplaçament entre les estacions de Sant Quirze de 
Besora i Ripoll oscil·la entre els 12 i els 16 minuts. Tenint en compte que la 
distància entre ambdues estacions és de 12 quilòmetres, la velocitat comercial 
varia entre 60 i 45 km/h. L’estació de Sant Quirze de Besora està a la cota 580, 
mentre que l’estació de Ripoll es troba a la cota 680 metres sobre el nivell del 
mar, així doncs el desnivell a superar per els trens entre aquestes dues 
estacions és de 100 metres. Aquest és el desnivell més elevat que hi ha entre 
dues estacions del tram a estudi, encara que la distància entre les dues 
estacions també és la distància més gran entre dues estacions del tram a 
estudi.

El primer que es fa és veure una panoràmica general de la línia entre les 
dues estacions per determinar a grans trets a on es poden aplicar mesures per 
millorar la circulació. A la imatge 6.1.4.1 es pot veure el traçat actual del 
ferrocarril, aquest està marcat de color blau clar.

Imatge 6.1.4.1 Traçat Sant Quirze de Besora – Ripoll 
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 
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Com es pot observar, el traçat entre les dues estacions presenta una 
elevada sinuositat, ja que va ser concebut adaptant-se a les característiques 
morfològiques de la conca del Ter. Hi ha dos trams especialment conflictius, 
dels quals ja s’ha parlat en l’apartat 4.2.6 de la present tesina. El primer tram 
s’inicia poc després d’haver superat l’estació de Sant Quirze de Besora, 
concretament en el PK 95+000. En aquest tram es succeeixen un seguit de 
corbes que oscil·len entre els 280 i 3000 metres. El segon tram conflictiu del 
punt s’inicia en el PK 99+400, on hi ha tota una sèrie de corbes amb uns radis 
a l’entorn dels 300 metres, per tant, que condicionen de manera influent la 
velocitat de circulació. 

En aquest tram, igualment com s’ha fet en el tram de Torelló a Sant 
Quirze de Besora, es contemplen dues alternatives. Una, amb la que sense 
haver de fer grans obres d’enginyeria ni invertir molts milions, a base de 
millores de caràcter més local, s’aconsegueixin millores en la velocitat 
comercial. I l’altra, consistent en fer una variant de traçat en la que s’aprofita 
poc tros el traçat actual i es busca el camí més directe entre les dues estacions. 

6.1.4.1 Alternativa 1 

Amb la primera alternativa doncs s’intenta eliminar del tram aquells 
traçats més complicats fent unes actuacions de caràcter més local. A 
continuació s’exposa aquesta primera alternativa amb les diferents variants que 
la composen.

6.1.4.1.1 Primera variant 

Així doncs, al sortir de Sant Quirze de Besora hi ha la primera variant de 
traçat. En el traçat original, després de sortir de l’estació hi ha una corba a 
l’esquerra de 400 metres de radi, seguidament uns 250 metres en alineació 
recta i a continuació hi ha una corba a la dreta que passa per un túnel de 300 
metres de radi i 500 metres de longitud. Després d’una altra alineació recta, hi 
ha una corba de 270 metres de radi seguida d’una alineació recta i d’una altra 
corba de 300 metres de radi. Així doncs, es planteja la realització d’una variant 
en aquest tram. Sorgeixen dues possibles alternatives de variant. La primera, 
que és la que es presenta a continuació, es basa en la construcció d’un túnel 
per el costat dret de l’actual traçat. La alternativa es pot veure en la imatge
6.1.4.1.1.1 i de forma més detallada al plànol número 8 de l’annex. En la imatge 
el traçat actual està marcat de color blau clar, mentre que la variant de color 
taronja.
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Imatge 6.1.4.1.1.1 Opció 1 de primera variant alternativa 1 
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 

Aquesta primera alternativa consisteix en la construcció d’una variant 
mitjançant un túnel per sota de la muntanya del serrat de la Rovira. Aquesta 
opció està marcada a la imatge de color taronja i la via actual està marcada de 
color blau clar. Així, la construcció d’aquesta primera alternativa consisteix en 
un primer tram de 300 m de longitud en què la via està en desmunt fins a 
l’entrada d’un nou túnel. Enmig d’aquest primer tram hi ha un viaducte de 40 m 
de longitud. El túnel que hi ha tot seguit té una longitud d’aproximadament 950 
m després dels quals hi ha un tram en desmunt i es recupera el traçat actual 
una vegada salvada la corba de petit radi. El traçat de la variant es realitza amb 
uns radis que no suposin una restricció a la velocitat màxima que pugui circular 
el tren. Així, la traça de la variant es realitza mitjançant dues corbes de radi 
1000 m, una cap a l’esquerra i l’altra cap a la dreta, amb una transició al mig. 

Per tal de portar a terme aquesta alternativa la inversió aproximada és 
de 33,9 M€. El cost d’aquesta alternativa es deu bàsicament al fet que la 
construcció és en túnel.

La circulació en aquest tram en l’actualitat es realitza en un temps de 1 
minuts i 29 segons. Tenint en compte que la distància del tram és de 1,7 km, la 
velocitat de circulació mitjana per el tram és de 69 km/h. Així, en el cas que es 
construís la nova variant i suposant que la velocitat de circulació fos de 100 
km/h, el temps que es tardaria en recórrer la variant seria d’aproximadament 52 
segons. Així l’estalvi de temps que proporciona la construcció de la variant és 
de 37 segons. El càlcul dels temps utilitzats estan a l’annex de la present 
tesina.

La construcció d’aquesta alternativa té un impacte ambiental sobre el 
territori pràcticament nul, ja que la totalitat de la variant discorre en túnel.

Igualment com s’ha fet en d’altres alternatives per tal d’avaluar la variant 
proposada s’utilitza una ràtio en què es compara l’estalvi de temps aconseguit 
amb l’aplicació de la mesura amb el cost d’aplicar la mesura.  
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La segona opció és la de que es mostra en la imatge 6.1.4.1.1.2
marcada de color taronja i on el traçat actual està marcat de color blau clar. 
Aquesta segona opció està més detallada en el plànol número 8 de l’annex.

Imatge 6.1.4.1.1.2 Opció 2 de primera variant alternativa 1 
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 

Aquesta segona alternativa per la primera variant es basa en dos 
viaductes que creuen el riu Ter. Primerament hi ha un viaducte de 440 metres 
de longitud, a continuació i durant uns 150 metres, la traça circula paral·lela a la 
C-17 i recolzada en la muntanya, per finalitzar la variant amb un viaducte de 
300 metres de longitud. La variant està traçada sobre una alineació en planta 
corba amb uns radis que no suposin una limitació pel què fa a la velocitat 
màxima de la variant.  

En aquesta segona opció la inversió és menor, això es deu bàsicament a 
que en aquest tram no hi ha cap túnel. La inversió aproximada per portar a 
terme aquesta opció és de 16,73 M€.

La circulació per aquest tram en l’actualitat es realitza en un temps de 57 
segons. Amb la construcció de la nova variant es preveu que la circulació per el 
tram es realitzi aproximadament en un temps de 36 segons. Així, l’estalvi de 
temps que s’aconsegueix amb la construcció de la variant és de 21 segons. El 
càlcul dels temps utilitzats estan a l’annex de la present tesina. 

Aquesta segona opció té un impacte sobre el medi molt superior al que 
té la primera opció. En aquest cas s’ha de portar a terme la construcció de dos 
viaductes sobre el Ter i d’un tram en desmunt, fet que té un impacte molt 
superior al d’un túnel.

Igualment com s’ha fet en d’altres alternatives per tal d’avaluar la variant 
proposada s’utilitza una ràtio en què es compara l’estalvi de temps aconseguit 
amb l’aplicació de la mesura amb el cost d’aplicar la mesura.  
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Com es pot observar la ràtio per la segona opció és superior a la ràtio de 
la primera opció, per tant la segona opció té una rendibilitat major. Tot i això la 
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opció 1 té dues característiques molt importants millors que la opció 2. Per una 
banda, l’impacte de la opció sobre el medi ambient és pràcticament nul i 
l’estalvi de temps és major. Per tant, la opció escollida en aquesta primera 
variant és la opció 1.

6.1.4.1.2 Segona variant 

Una vegada superat aquest tram, uns metres més endavant hi torna a 
haver un traçat amb diverses corbes de radi força petit. El traçat original del 
tram s’inicia amb una corba a la dreta en túnel de 250 metres de radi, seguida 
d’una altra corba a l’esquerra de 250 metres també. A continuació hi ha una 
corba de 240 metres de radi a la dreta, seguida d’una alineació recta de 200 
metres de longitud. Després hi ha una corba a l’esquerra de 250 metres de radi 
i 520 metres de longitud que enllaça amb una altra cap a la dreta de 300 
metres de radi, part de la qual és en túnel. Veient el traçat d’aquest tram doncs 
es planteja una nova variant al punt. En aquest cas també hi ha dues 
alternatives de variant en el tram. La primera opció és la que es mostra a la 
imatge 6.1.4.1.2.1 marcada de color taronja. El traçat actual de la via està 
marcat de color blau clar. La variant es mostra de forma més detallada al plànol 
número 9 de l’annex.

Imatge 6.1.4.1.2.1 Opció 1 de segona variant alternativa 1 
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 

Aquesta alternativa de variant consisteix en la construcció d’un primer 
túnel de 400 metres de longitud, a la sortida del qual el traçat enllaça amb un 
viaducte que creua el riu Ter de 100 metres de longitud. Una vegada creuat el 
viaducte s’inicia un segon túnel, aquest d’aproximadament 1 km de longitud, a 
continuació del qual hi ha un viaducte de 350 metres de longitud que enllaça 
amb un tram de 200 metres en desmunt per la muntanya, que condueix fins al 
traçat actual. Les alineacions en planta del traçat de la variant s’han realitzat de 
manera que la limitació de velocitat per aquest factor sigui la menor possible, 
així la variant té uns radis de 1500 m. La inversió aproximada per portar a 
terme aquesta primera opció de variant és de 45,48 M€.

La circulació per el traçat actual en aquest tram es realitza en un temps 
de 2 minuts i 20 segons. Així, si la distància entre els dos punts és de 2795 m, 
la velocitat de circulació mitjana és d’aproximadament 72 km/h. Amb la 
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construcció d’aquesta nova variant, s’estima que el temps que es tardarà a 
circular per la variant és de 1 minut i 22 segons. Per tant, l’estalvi de temps 
aproximat que proporciona la construcció de la variant és de gairebé un minut, 
exactament 58 segons. El càlcul dels temps utilitzats estan a l’annex de la 
present tesina. 

Aquesta segona opció té un impacte sobre el medi bastant important ja 
que es porten a terme 3 viaductes i hi ha un tram amb un terraplè de gran 
magnitud. L’impacte ambiental d’aquesta proposta es veu atenuat pel fet que 
en una part del recorregut discorre paral·lel a la carretera.  

Igualment com s’ha fet en d’altres alternatives per tal d’avaluar la variant 
proposada s’utilitza una ràtio en què es compara l’estalvi de temps aconseguit 
amb l’aplicació de la mesura amb el cost d’aplicar la mesura.  

€/27,1
48,45

58

€)(

)(
Msegons

MpropostaCost

segonstempsdeEstalvi
atrendibilitderàtio

La opció 2 de variant és la que es mostra en la imatge 6.1.4.1.2.2
marcada de color taronja. Aquesta segona opció es planteja per tal d’evitar la 
construcció d’un nou túnel i aprofitar l’existent en el tram inicial. La opció es 
mostra de forma més detallada al plànol número 9 de l’annex. 

Imatge 6.1.4.1.2.2 Opció 2 de segona variant alternativa 1 
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 

Amb la construcció d’aquesta alternativa, com ja s’ha comentat, 
s’aprofita el túnel actual de l’inici, però això provoca que es circuli per dues 
corbes de 250 metres de radi cadascuna, fet que és limitant per la circulació. 
Utilitzant la fórmula que aproxima la velocitat màxima a la que es pot circular 
per una corba segons el radi, la velocitat màxima a la que es podria circular per 
aquestes corbes és de 71 km/h. La variant consisteix en la construcció d’un 
viaducte que creua el riu Ter de 390 metres de longitud, a continuació del qual 
hi ha un túnel de 400 metres seguit d’un altre viaducte, en aquest cas de 350 
metres i al final hi ha un tram en desmunt fins a recuperar el traçat original. 
Aquesta variant està traçada sobre una alineació recta central i unida al traçat 
actual mitjançant dues corbes de transició de 1500 m de radi. La inversió 
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necessària per portar a terme aquesta variant és aproximadament de 
30,179M€.

El temps que es tarda a realitzar el trajecte per el tram actual és 
aproximadament de 1 minut i 28 segons. La longitud del tram actual és de 1,74 
km, així la velocitat de circulació mitjana és de 71 km/h. Amb la construcció de 
la nova variant, es preveu que la circulació per el tram es pugui realitzar en 
aproximadament 52 segons. Així, l’estalvi de temps aproximat que 
s’aconsegueix amb la construcció de la variant és de 36 segons. El càlcul dels 
temps utilitzats estan a l’annex de la present tesina. 

L’impacte sobre el medi ambient d’aquesta segona actuació és menor 
que en la opció 1, bàsicament pel fet que l’actuació també és menor. A més, la 
traça en aquesta opció circula una gran part del tram paral·lela a la carretera C-
17 i una part del traçat discorre per un túnel.

Igualment com s’ha fet en d’altres alternatives per tal d’avaluar la variant 
proposada s’utilitza una ràtio en què es compara l’estalvi de temps aconseguit 
amb l’aplicació de la mesura amb el cost d’aplicar la mesura.  
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Aquesta segona opció presenta un ràtio de rendibilitat inferior al de la 
primera opció. Això segurament es deu al fet que en aquesta segona opció es 
construeix un túnel. Aquesta segona opció també té un estalvi de temps menor 
(22 segons) i l’impacte de la segona opció sobre el medi és inferior al de la 
primera opció. Veient aquestes dades doncs, la opció més adequada en aquest 
cas és la opció 1, ja que presenta un major estalvi de temps amb una 
rendibilitat major.

6.1.4.1.3 Tercera variant 

A continuació de la variant anterior, un cop el traçat s’aproxima a Ripoll, 
es planteja una última variant per evitar una corba amb un radi de 280 metres i 
una longitud de 575 metres. Aquesta variant es mostra en la imatge 6.1.4.1.3.1
marcada de color taronja, marcat de color blau clar hi ha el traçat actual de la 
línia. Aquesta variant està expressada de forma més detallada al plànol número 
10 de l’annex.



Proposta de millora del corredor ferroviari Vic – Ripoll  Lluís Verdaguer Bassegoda 

ETSECCPB  84

Imatge 6.1.4.1.3.1 Tercera variant alternativa 1 
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 

En el primer tram de la variant, d’aproximadament 220 m, la via discorre 
per un terreny en desmunt, seguidament hi ha un viaducte de 85 metres per 
creuar un torrent. Part d’aquesta traça està sobre una corba de 2000 m de radi i 
la resta sobre una recta, fet pel qual no representa cap limitació a la velocitat de 
circulació. Una vegada creuat el torrent, s’inicia un túnel, aquest té una longitud 
de 830 m i està sobre una alineació corba en planta de 2000 m de radi. Una 
vegada es surt del túnel es recupera el traçat actual de la línia fins a l’estació 
de Ripoll. La inversió necessària per portar a terme aquesta actuació és de 
30,47 M€.

El temps necessari per recórrer el tram en el traçat actual és de 1 minut i 
20 segons. La distància és de 1,54 km, per tant, la velocitat de circulació 
mitjana és de 69 km/h. Amb la construcció de la nova variant, el temps 
necessari per realitzar el tram és d’aproximadament 46 segons. Així l’estalvi de 
temps que s’aconsegueix amb la construcció de la variant és de 34 segons. El 
càlcul dels temps utilitzats estan a l’annex de la present tesina. 

L’impacte sobre el medi ambient d’aquesta tercera variant és ínfim, ja 
que el traçat de la variant discorre pràcticament en la seva totalitat per l’interior 
d’un túnel.

Igualment com s’ha fet en d’altres alternatives per tal d’avaluar la variant 
proposada s’utilitza una ràtio en què es compara l’estalvi de temps aconseguit 
amb l’aplicació de la mesura amb el cost d’aplicar la mesura.  
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6.1.4.2 Alternativa 2 

La segona alternativa de variant es tracta de dues variants que estan 
unides per un tram de via pertanyent al traçat actual, la qual té unes 
característiques de traçat força acceptables.  
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En la primera variant hi ha dues opcions de construcció. L’una passa pel 
costat dret de la masia la Coromina, agafant un traçat més interior i amb més 
túnels. L’altra opció és la de passar per l’esquerra de la masia la Coromina, 
tenint un traçat més proper al congost del riu. A continuació es detallen les 
dues opcions. 

En la primera variant per aquesta alternativa 2, s’ha realitzat la variant 
parcial sense passar per l’estació de La Farga de Bebié. Aquest fet es justifica 
en aquest cas, ja que pel fet de no passar per la citada estació, l’estalvi de 
temps que s’aconsegueix és molt major. En cas que es porti a terme aquesta 
opció s’han d’establir polítiques per tal de facilitar l’accés a l’estació de Sant 
Quirze de Besora, la més propera, als usuaris que agafen el tren en aquesta 
estació.

6.1.4.2.1 Primera variant 

La primera opció és la que es mostra a la imatge 6.1.4.2.1.1, i està més 
detallada al plànol número 11 de l’annex. De color blau clar està marcat el 
traçat original, mentre que la variant està marcada de color taronja.

Imatge 6.1.4.2.1.1 Opció 1 primera variant alternativa 2 
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 

Amb la construcció d’aquesta variant es pretén donar un traçat molt més 
rectilini que el que hi ha actualment en aquest tram on es succeeixen diverses 
corbes de radis molt reduïts.

Per tal de portar a terme la primera opció, s’ha de construir un primer 
tram en què el ferrocarril circularà primer a camp obert i després en trinxera fins 
a la boca del primer túnel del tram, aquesta serà propera a la masia de La 
Coromina. Enmig d’aquest tram hi haurà un petit viaducte de 30 m de longitud.  
La longitud del túnel a construir és 800 m de longitud. Després del túnel hi ha 
un petit tram a cel obert en què s’ha de construir un viaducte de 190 m de 
longitud, a la sortida del qual s’inicia un nou túnel. Aquest segon túnel és més 
llarg, concretament té 1,1 km de longitud i a la sortida del qual hi ha un viaducte 
de 137 m de longitud. Després del viaducte s’entra en un altre túnel de 850 
metres després del qual es recupera el traçat actual. Val a dir que per al traçat 



Proposta de millora del corredor ferroviari Vic – Ripoll  Lluís Verdaguer Bassegoda 

ETSECCPB  86

d’aquesta variant, el radi més petit que s’ha utilitzat és de 1000 m, per tant la 
velocitat màxima a la que es podria circular per la nova variant i limitada per 
aquesta corba seria de 142 km/h. 

Així, amb la primera opció el traçat deixa de passar per una corba de 
400 metres de radi, dues de 300 i una de 270, les quals són força limitants pel 
què fa a la circulació per el tram, i passa a circular per corbes de 1000, 2000 i 
fins a 3200 m de radi. 

La construcció d’aquesta actuació té un cost aproximat de 103,97 M€. El 
fet que aquest cost sigui tan elevat es deu bàsicament al fet que la major part 
del recorregut de la nova traça passa per l’interior de túnels.

La circulació per el traçat actual es realitza en un temps de 3 minuts i 38 
segons. La velocitat de circulació en aquest tram de via és d’apoximadament 
72 km/h. El temps aproximat que es tardarà a circular per la nova variant és de 
2 minuts i 7 segons. Així, l’estalvi de temps que suposarà la construcció de la 
nova variant és de 1 minut i 31 segons. El càlcul dels temps utilitzats estan a 
l’annex de la present tesina. 

L’impacte sobre el medi ambient d’aquesta tercera variant és ínfim, ja 
que el traçat de la variant discorre pràcticament en la seva totalitat per l’interior 
de túnels. Tret de determinats trams on hi ha viaductes que si que tenen un 
impacte sobre el medi.

Igualment com s’ha fet en d’altres alternatives per tal d’avaluar la variant 
proposada s’utilitza una ràtio en què es compara l’estalvi de temps aconseguit 
amb l’aplicació de la mesura amb el cost d’aplicar la mesura.  

€/87,0
97,103

91

€)(

)(
Msegons

MpropostaCost

segonstempsdeEstalvi
atrendibilitderàtio

La segona opció per aquesta primera variant es mostra en la imatge 
6.1.4.2.1.2. El plànol més detallat és el número 11 de l’annex on la traça de 
color blau clar és l’actual i la de color taronja la variant de traçat.  

Imatge 6.1.4.2.1.2 Opció 2 primera variant alternativa 2 
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 
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En aquesta segona opció, la variant, al abandonar el traçat actual, 
s’endinsa en el primer túnel de la traça. Aquest, de 1,4 km de longitud, en el 
seu tram inicial està sobre una alineació en corba de 1000 m de radi i després 
passa a ser una recta. Una vegada superat el túnel, el traçat passa per un pont 
que creua dues vegades el riu Ter i de 470 m de longitud. Sortint del pont, la 
traça s’endinsa en un nou túnel, aquest de 870 m de longitud i sobre una 
alineació corba de 1000 m de radi, condueix el traçat de la variant fins al traçat 
actual de la via. 

La inversió necessària per portar a terme la variant és de 83,41 M€. 
Aquest cost és inferior al de la primera opció perquè en aquest cas es circula 
un tram més per al traçat actual i per tant, no hi ha tanta longitud en túnel.

La circulació per el traçat actual en aquest tram es realitza en un temps 
de 2 minuts i 50 segons. Amb la construcció de la nova variant es preveu que la 
circulació es pugui realitzar en un temps aproximat de 1 minut i 44 segons. Així 
doncs, l’estalvi de temps que s’aconsegueix amb l’aplicació d’aquesta variant 
és de 1 minut i 6 segons. El càlcul dels temps utilitzats estan a l’annex de la 
present tesina. 

L’impacte sobre el medi ambient d’aquesta tercera variant és ínfim, ja 
que el traçat de la variant discorre pràcticament en la seva totalitat per l’interior 
de túnels. En aquest cas, l’impacte ambiental és inferior al de la opció 1, ja que 
gran part del traçat discorre per l’interior de un túnel.

Igualment com s’ha fet en d’altres alternatives per tal d’avaluar la variant 
proposada s’utilitza una ràtio en què es compara l’estalvi de temps aconseguit 
amb l’aplicació de la mesura amb el cost d’aplicar la mesura.  
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Observant les ràtios de les dues opcions per aquesta variant, la opció 1 
té una ràtio més elevada tot i que és força baixa si es compara amb les altres 
ràtios de la present tesina, per tant, té una rendibilitat major, tot i que no gaire 
elevada. La opció 1, a més, té un estalvi de temps major que la opció 2, de 25 
segons. Hi ha un aspecte, però, en què la opció 2 és millor que la 1 i aquest és 
el tema ambiental. La opció 2 té un impacte sobre el medi ambient inferior al de 
la opció 1, tot i que el de la opció 1 no és molt important. Així doncs, entre 
aquestes dues opcions, la opció més adequada és la número 1.

6.1.4.2.2 Segona variant 

Una vegada finalitzada la primera variant, el traçat discorre 1 quilòmetre 
per la traça actual de la via on s’inicia la segona variant de traçat que es 
planteja en aquesta alternativa. La segona variant millora notablement l’últim 
tram de traçat, que actualment és molt sinuós, per enllaçar amb el traçat actual 
en el tram final. Aquest tram final, doncs, condueix fins al final del tram a estudi, 
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és a dir fins a Ripoll. La variant està marcada a la imatge 6.1.4.2.2.1 de color 
taronja, mentre que el traçat actual està marcat de color blau. La variant es pot 
veure de forma més detallada al plànol número 12 de l’annex. 

Imatge 6.1.4.2.2.1 Segona variant alternativa 2 
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 

La realització de la variant, en el primer tram, coincideix amb la opció 1 
la segona variant de la primera alternativa, és a dir que consisteix en la 
construcció d’un primer túnel de 400 metres de longitud, a la sortida del qual el 
traçat enllaça amb un viaducte que creua el riu Ter de 100 metres de longitud. 
Una vegada creuat el viaducte s’inicia un segon túnel, aquest 
d’aproximadament 1 km de longitud, a continuació del qual hi ha un viaducte de 
350 metres de longitud que enllaça amb un tram de 200 metres en desmunt per 
la muntanya, que condueix fins al traçat actual. Després de circular 70 metres 
per el traçat actual, el traçat de la variant es desvia de l’actual i circula uns 250 
metres en desmunt. Després creua un torrent amb un viaducte de 60 m de 
longitud, després del qual s’inicia un túnel, de longitud 800 metres i part del 
qual està sobre una alineació en planta recta i l’altra part sobre una alineació 
corba de 1000 m de radi. Una vegada es surt del túnel es recupera el traçat 
actual de la línia fins a l’estació de Ripoll que es troba a aproximadament 2 
quilòmetres d’aquest punt. 

La inversió necessària per portar a terme aquesta alternativa és 
d’aproximadament 74,8 M€.

La circulació per aquest tram actualment es realitza en un temps de 3 
minuts i 43 segons i la velocitat mitjana és de 70,8 km/h. Amb la nova variant el 
temps necessari per recórrer el tram és de 2 minuts i 5 segons. Per tant, 
l’estalvi de temps amb la construcció d’aquesta alternativa és de 1 minut i 38 
segons. El càlcul dels temps utilitzats estan a l’annex de la present tesina. 

L’impacte ambiental de la construcció d’aquesta alternativa és força 
important, ja que s’han de construir dos viaductes que creuen el riu Ter amb 
unes dimensions considerables en el primer tram de la variant. En el segon 
tram l’impacte ambiental és menor, ja que la traça discorre per l’interior d’un 
túnel i un petit viaducte.
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Igualment com s’ha fet en les altres alternatives per tal d’avaluar la 
variant proposada s’utilitza una ràtio en què es compara l’estalvi de temps 
aconseguit amb l’aplicació de la mesura amb el cost d’aplicar la mesura.  
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Com es pot veure amb la ràtio, la rendibilitat d’aquesta segona variant és 
força elevada respecte les opcions de la primera variant. Això es deu 
bàsicament al fet que en aquesta segona variant hi ha un tram en túnel, però 
aquest no és massa llarg i no és la part que predomina en la variant on 
sobresurten més els viaductes.

6.1.4.3 Anàlisi d’alternatives 

En aquest apartat es realitza l’anàlisi d’alternatives per al tram de Sant 
Quirze de Besora fins a Ripoll. Pel què fa a la primera variant, en l’alternativa 1 
es planteja la construcció d’una variant que proporciona un estalvi de temps de 
37 segons amb una inversió de 33,91 M€, el què fa que la ràtio de rendibilitat 
utilitzada en aquesta tesina sigui de 1,09 seg./M€. L’alternativa 2 planteja una 
variant més llarga amb la que s’obté un estalvi de temps de 91 segons (1’ 31”) 
amb una inversió de 103,9 M€, per tant, una ràtio de 0,87 seg./M€. Amb 
aquestes dades, l’alternativa més adequada sembla ser la de la primera 
alternativa, que a més té un menor impacte sobre el medi ambient que la 
alternativa 2. Tot i això, si es volgués aconseguir una millora del temps de 
trajecte per sobre de totes les coses i sense tenir en compte la inversió 
necessària, la segona variant seria la idònia en aquest cas, ja que s’obté un 
estalvi de temps d’aproximadament 2,5 vegades superior.  

Pel què fa a la segona variant, en aquest cas s’ha d’analitzar de la 
alternativa 1 la segona i tercera variant juntes enfront de la segona variat de 
l’alternativa 2. Amb l’alternativa 1 s’obté un estalvi de temps de 92 segons (1’ 
32”) amb una inversió de 75,95 M€, per tant, la ràtio de rendibilitat és de 1,21 
seg/M€. Amb l’alternativa 2 s’obté un estalvi de temps de 98 segons (1’ 38”) 
amb una inversió de 74,8 M€, per tant, la ràtio de rendibilitat és de 1,31 
seg./M€. Amb aquestes dades i sabent que l’impacte de les dues alternatives 
és similar, la opció més adequada en aquest cas és l’alternativa 2.  

Així doncs, en el tram entre Sant Quirze de Besora i Ripoll, la primera 
variant escollida és la pertanyent a l’alternativa 1, mentre que la segona variant 
és la pertanyent a l’alternativa 2. Amb aquestes dues solucions s’obté el 
resultat òptim.
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6.1.5 Proposta escollida 

Com ja s’ha comentat en aquesta tesina, l’objectiu principal de realitzar 
les variants parcials és el de millorar el temps de viatge entre estacions per tal 
de reduir la velocitat comercial en el corredor ferroviari de Vic a Ripoll. Per tal 
d’escollir les variants de traçats que més s’aproximen a aquest objectiu sense 
deixar de banda l’aspecte econòmic s’han comparat les diferents opcions 
plantejades utilitzant una ràtio de rendibilitat i el resultat obtingut és el que 
s’anuncia a continuació: 

- Tram de Vic a Manlleu: Construcció de la segona variant de 
l’alternativa 1. Cost aproximat de 9,04 M€ i estalvi de temps 
aconseguit de 21 segons. La ràtio per aquesta variant és de 2,32 
seg./M€.

- Tram de Manlleu a Torelló i Sant Quirze de Besora: Construcció de la 
variant proposada en l’alternativa 2 de Torelló a Sant Quirze de 
Besora. Cost aproximat de 175,68 M€. Estalvi de temps 217 segons. 
Ràtio de rendibilitat 1,23 seg./M€.  

- Tram de Sant Quirze de Besora a Ripoll: Construcció de opció 1 de 
primera variant alternativa 1 i de segona variant alternativa 2. Cost 
aproximat de construcció de les dues variants de 108,712 M€. Estalvi 
de temps conjunt de 2 minuts i 15 segons. Ràtio de rendibilitat 
conjunt de 1,25 seg./M€.

Així, amb la proposta escollida s’aconsegueix un estalvi de temps de 6 
minuts i 13 segons amb una inversió de 288,43 M€, per tant, la ràtio de 
rendibilitat de la proposta de millora mitjançant variants parcials és de 1,29 
seg./M€. Aquest estalvi de temps és aproximat i en base a l’explotació que es 
porta a terme actualment. Si, per exemple, es canviés el material mòbil les 
mesures tindrien un efecte més important, ja que les variants s’han traçat amb 
radis grans que permeten la circulació a velocitats més elevades que 
actualment.

Amb aquesta millora del temps de recorregut i en base al tren que tarda 
menys a realitzar el recorregut (33 minuts), el desplaçament entre els municipis 
de Vic i Ripoll es realitza en un temps de aproximadament 27 minuts. Així 
doncs, la velocitat comercial d’aquests combois passa a ser de uns 81 km/h, és 
a dir que s’augmenta la velocitat comercial en aproximadament 15 km/h. 
Aquesta millora és una millora que va supeditada a l’explotació del corredor. 
Amb aquestes millores de traçat s’hauria de tornar a definir els gràfics de 
marxes per tal de determinar els horaris comercials.
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6.2 Desdoblament de la línia 

Una de les actuacions possibles és la de realitzar el desdoblament de la 
línia en la seva totalitat de manera que es disposi d’una via d’anada i una de 
tornada en tot el trajecte. 

L’objectiu principal d’aquesta actuació és el de millorar notablement els 
intervals de pas que hi ha actualment a la línia. Aquests, fins el dia 30 de maig 
de 2008, són de 72 minuts de Vic a Ripoll i de 74 minuts en sentit invers. A 
partir del 31 de maig de 2008 els intervals de pas milloren i passen a ser de 58 
minuts de Vic a Ripoll i de 59 minuts en sentit contrari. Així, amb aquests 
intervals de pas és difícil tenir satisfets als usuaris actuals i captar nous clients. 
Amb aquesta millora posada en marxa a dia 31 de maig de 2008, els usuaris ja 
hi notaran una millora, però l’interval de pas encara queda lluny d’un interval de 
pas que pugui posar el ferrocarril en competència real amb el vehicle privat.  

Aquesta proposta de millora és una millora que va supeditada en part a 
la descongestió de l’entrada de trens a Barcelona. La millora de l’interval de 
pas no és únicament una qüestió del tram de Vic a Ripoll, sinó de tot el 
corredor des de Barcelona. Així doncs, existeixen dos possibles escenaris 
futurs: el primer és que segueixi tot tal com està actualment, i el segon és que 
el desdoblament des de Montcada fins a Vic ja estigui realitzat.

En un supòsit que tot segueixi com està en l’actualitat, el fet de construir 
el desdoblament de la línia de Vic a Ripoll faria que el mínim interval de pas 
que es pogués aconseguir, fos el mateix que hi ha en l’actualitat des de 
Barcelona cap a Vic, que és aproximadament de 30 minuts. Això s’aconseguiria 
fent que tots els tres que arribessin a Vic procedents de Barcelona, seguissin 
fins a Ripoll. Amb això hi hauria un total de 27 trens en dies feiners, quan 
actualment n’hi ha 15, i 24 trens els dissabtes, diumenges i festius.  

Si, per altra banda, el desdoblament de la via des de Montcada i fins a 
Vic ja estigués realitzat, l’escenari seria un altre. En aquesta segona hipòtesis, 
hi ha una variable bastant influent, que és l’estat de congestió en què es troba 
l’entrada i sortida de combois a la ciutat de Barcelona. Si l’estat és el mateix 
que l’actual, de poc serviria realitzar el desdoblament de Montcada fins a Vic, ja 
que es produiria un tap a l’entrada de Barcelona. Si per el contrari, s’hagués 
descongestionat l’entrada de Barcelona, permetent una major entrada i sortida 
de trens de la línia R3 de rodalies, els intervals de pas que s’aconseguirien en 
la línia dependrien de la capacitat del material i del servei que volgués donar la 
companyia. Aconseguint uns intervals de pas semblants als d’un metro.  

Un altre tema que millorarà és si tenen lloc retards i incidències a la línia.  
En l’estat actual de la línia, si un tren es retarda, aquest temps s’arrossega 
durant força estona i empitjora la circulació dels altres trens. En canvi, en el 
supòsit de tenir la via desdoblada, si un tren es retarda, el que s’ha de creuar 
amb aquest, com que ja no depèn que el primer arribi a l’estació per sortir, 
sortirà a la seva hora independentment que hagi arribat l’altre comboi o no. 
Igualment passa quan hi ha incidències. Si per alguna raó algun tren s’atura 
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entre dues estacions, impedeix la circulació de trens entre les dues estacions. 
En canvi, si la via està desdoblada i banalitzada, es pot seguir oferint el servei 
entre les dues estacions, encara que amb algunes restriccions perquè una via 
estarà ocupada. És a dir que aquesta proposta millora la fiabilitat del servei. 

Tan el desdoblament del traçat ferroviari de Montcada fins a Vic, com de 
Vic fins a Ripoll estan previstos en el Pla d’Infraestructures del Transport 2006 
– 2026 (PITC). Del tram de Vic a Ripoll es diu: Actuació destinada a millorar la 
capacitat de la línia Vic – Ripoll. Inclourà mesures d’integració urbana de la línia 
ferroviària al pas pels nuclis urbans (DPTOP, 2006). En el PITC s’estima que 
l’assignació pressupostària per aquest desdoblament serà de 125 M€. El 
desdoblament que es contempla en el PITC però, tan sols té en compte la 
millora de la capacitat de la línia i no té en compte el temps de trajecte. En 
aquest apartat es realitza la proposta del desdoblament tenint en compte una 
millora en el temps de trajecte fent obres de millora en punts influents.  

L’efectivitat de la mesura sobre els intervals de pas, com ja s’ha vist, 
depèn en gran part de la situació que hi hagi des de Vic a Barcelona. Tot 
indica, però, que degut a les diferents demandes i importància de les línies, 
abans es realitzarà el desdoblament de Montcada a Vic que de Vic a Ripoll. Per 
tant, és de suposar que quan es parli del desdoblament de Vic a Ripoll, el 
desdoblament de Montcada a Vic ja s’haurà realitzat o s’estarà fent. 

La forma de portar a terme l’actuació té dues possibles variants. Una 
consisteix en realitzar el desdoblament de l’actual línia construint una via 
paral·lela i al costat de l’actual, és a dir mantenint el traçat actual. Una altra 
opció seria la de construir una línia on a més de buscar l’increment de capacitat 
de la línia, també es busqui una millora del traçat que porti a uns temps de 
viatge més curts. A continuació es descriuen les dues alternatives.

6.2.1 Alternativa 1 

La primera alternativa és la de únicament realitzar el desdoblament 
sense aplicar cap millora de traçat. L’actuació consisteix en augmentar la 
plataforma de balast per tal de poder disposar una segona via, aquesta 
paral·lela a l’actual. La nova via seria d’utilització exclusiva per a un sentit de 
circulació i l’antiga seria per a l’altre.

Per poder treure el màxim partit de disposar de doble via, cal instal·lar 
uns nous sistemes de seguretat i control. És molt important fer una instal·lació 
per tal que la via sigui banalitzada i així si hi ha qualsevol incidència en un 
sentit de la marxa, no s’hagi d’aturar el servei en aquell sentit, de manera que 
es pugui utilitzar l’altra via com a escapatòria o per circular-hi.

Pel què fa el traçat en aquesta primera alternativa, es conserva el que hi 
ha en l’actualitat. Per tant, per a construir aquesta alternativa s’han d’expropiar 
els terrenys pròxims a la via actual.
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Així doncs, si es conserva el traçat actual, el fet de construir la doble via 
afecta positivament a l’interval de pas dels combois, reduint-lo de manera 
considerable. Aquesta primera alternativa no tan sols afecta als intervals de pas 
dels trens, sinó que té un petit efecte sobre els temps de viatge. Aquest és que 
s’eliminarien els temps que s’introdueixen en els horaris comercials per tal que 
els trens es creuin a les estacions. En el cas de tenir la via desdoblada, els 
trens no haurien d’esperar a creuar-se amb els trens que venen en sentit 
contrari a les estacions, fet pel qual es podria millorar sensiblement la velocitat 
comercial.

En total s’haurien de construir 36,5 km de recorregut de nova via. 
D’aquests, s’estima que s’hauria de construir uns 9 viaductes amb una longitud 
total de 660,5 metres, també 6 túnels amb una longitud total de 993,5 metres, 1 
fals túnel de 120 metres, 17 passos superiors i 11 passos inferiors. La inversió 
aproximada per tal de construir aquesta alternativa segons el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques rondaria els 125 M€ (DPTOP, 2006). La 
millora que n’obtindrien els usuaris de la línia seria el fet de tenir un interval de 
pas més reduït que el que hi ha en l’actualitat. Aquest interval de pas dependria 
en part de la situació que hi hagi en la via de Vic fins a Barcelona, tal com es 
comenta en l’inici d’aquest apartat. El què està clar és que, sigui quin sigui 
l’escenari de la línia de Barcelona fins a Vic, hi haurà una millora significativa 
en el servei ofert. 

6.2.2 Alternativa 2

Per tal de portar a terme la segona alternativa, és a dir de millorar el 
traçat a la vegada que s’augmenta la capacitat, cal definir un traçat millor. 
Aquesta feina ja s’ha realitzat en l’apartat 6.1.6 de la present tesina a través de 
la proposta de millora a través de variants de traçat, per tant en aquest apartat 
s’utilitza el resultat obtingut. Així doncs, aquesta mesura consisteix en construir 
les variants de traçat en aquells punts que siguin conflictius (en aquest cas, 
construint-les amb doble via) i en aquells punts on no es modifiqui el traçat, cal 
construir una nova via al costat de l’existent. 

Així, per tal de realitzar el desdoblament de la via a la vegada que les 
variants de traçat, s’ha de portar a terme una inversió que ronda els 460 M€. 
Aquesta xifra és força elevada, però és justificable degut a la difícil orografia de 
la zona. Per altra banda, si es compara aquesta inversió amb la que es porta a 
terme en la carretera (270,7 M€), és bastant més alta, però seria una bona 
mostra per part de l’administració de l’aposta decidida per el transport 
sostenible.

Amb aquesta inversió s’aconseguirà canviar de forma important les 
característiques de comoditat i circulació per la via de ferrocarril, acostant així 
la circulació mitjançant el ferrocarril amb el transport en vehicle privat, tot i que 
difícilment li trauria quota de transport. Amb aquesta actuació la demanda 
milloraria degut al menor cost econòmic i a llarg termini, ambiental per als 
usuaris. Així doncs, aquesta mesura afavorirà decisivament en el 
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desenvolupament d’hàbits sostenibles entre els habitants d’ambdues 
comarques.

6.2.3 Anàlisi d’alternatives 

En aquest apartat es realitza una anàlisi d’alternatives entre l’alternativa 
1 que correspon a realitzar el desdoblament de la totalitat del tram i l’alternativa 
2, que correspon a realitzar el desdoblament a més de millorar el traçat 
mitjançant variants parcials.

Per una banda, la construcció de l’alternativa 1 té l’avantatge respecte la 
2 del cost de construcció, ja que és menys de la meitat. L’alternativa 1, però, és 
una opció que tan sols permet l’augment de la capacitat de la línia, factor per 
altra banda, cabdal. Amb la segona alternativa, tot i tenir un cost molt superior a 
la primera, es poden aconseguir uns intervals de pas molt reduïts a la vegada 
que es redueix el temps de viatge.

En els temps actuals, en què es prima per sobre de tot el tema 
ambiental, aquest és un exemple on es pot remarcar realment la importància de 
la companyia i de l’administració per la causa medi ambiental i per fomentar el 
transport sostenible.

6.3 Obertura de vies de creuament 

Com ja s’ha vist en d’altres apartats de la tesina, la línia ferroviària de Vic 
a Ripoll té un traçat en via única. Aquesta característica és una limitació molt 
important pel què es refereix a la capacitat de la línia. Una de les opcions 
conegudes per incrementar la capacitat d’una línia ferroviària és la de construir 
unes vies de creuament o d’avançament en determinats punts per tal que els 
combois es puguin creuar i no hagin de realitzar tots els creuaments a les 
estacions (López Pita, 2007).  

Una conseqüència directa del fet de tenir via única és que els intervals 
de pas entre els trens siguin molt elevats. Fins el dia 30 de maig de 2008 en el 
trajecte de Vic a Ripoll l’interval de pas aproximat era de 72 minuts, mentre que 
en sentit contrari era de 74 minuts. Amb les millores posades en pràctica a 
partir del dia 31 de maig de 2008, aquesta xifra ha millorat fins als 58 minuts en 
sentit Ripoll i pràcticament 60 minuts en sentit Vic, els dies entre setmana. El 
dies de cap de setmana l’interval de pas és similar al que hi havia abans de 
l’aplicació de noves mesures durant els dies entre setmana. Amb aquests 
intervals de pas els usuaris de la línia han d’adaptar el seu dia a dia a aquests 
horaris. Amb la construcció de les vies de creuament es reduirà sensiblement 
aquest temps d’espera i farà els horaris una mica més flexibles. La implantació 
d’aquesta mesura, si es portés a terme, es faria en un futur, per tant aquesta 
proposta s’ha estudiat prenent com a referència els horaris que hi ha a partir 
del dia 31 de maig de 2008. 
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Les vies de creuament es situaran preferiblement entre dues estacions 
on el temps de viatge sigui elevat i aproximadament en el punt mig del trajecte 
sempre que les característiques del terreny ho permetin. El sistema de 
creuament és un tipus de via d’apartament. El sistema funciona de manera que 
un tren arriba al punt, es col·loca en la via d’apartament i el que arriba en sentit 
contrari segueix la seva marxa per la via principal. Un cop aquest segon tren ha 
passat, el que ha arribat primer surt de la via d’apartament i es reincorpora a la 
via principal per seguir fins al seu destí. Aquest tipus de sistema necessita 
d’una instal·lació de seguretat per tal que no hi hagi accidents així com els 
aparells de via necessaris. 

Així el que cal fer és observar la línia i veure possibles ubicacions de les 
vies de creuament. El procediment seguit és el d’observar entre cada estació 
les característiques de la circulació i una ubicació possible de la via de 
creuament. Seguidament estudiar la viabilitat de la implantació de la via de 
creuament en el tram estudiat.

La longitud de les vies de creuament depèn bàsicament de la longitud de 
les unitats que circulin per la via. Amb els trens actuals, les unitats més llargues 
que circulen per la via són de 80,164 metres (unitats 440). Amb la previsió però 
d’un possible canvi d’unitats que circulin per la via, s’agafa una longitud d’acord 
amb els trens més moderns que hi ha actualment en el sistema de rodalies 
Renfe. Aquests són els trens Civia, concretament la composició coneguda com 
a sèrie 465, que poden arribar a unes longituds de 98,05 metres. Amb aquesta 
longitud màxima de trens, s’estableix la longitud de les vies de creuament a 
construir, així per tal que a les vies de creuament els combois puguin realitzar 
les operacions amb comoditat i es puguin encabir tots els aparells de via, la 
longitud de les vies de creuament s’estableix en 250 m.

En el traçat de Vic a Ripoll hi ha dues estacions, les de Borgonyà i La 
Farga de Bebié, que compleixen una peculiaritat. Aquestes, estan entremig de 
dues estacions, però molt pròximes a una i molt allunyades de l’altra. Per la 
utilitat de les vies de creuament, no tindria molt sentit construir-ne entre dues 
estacions molt pròximes, per tant, en aquest apartat s’ha estudiat la construcció 
de vies de creuament sense tenir en compte les estacions esmentades, ja que 
la funcionalitat de construir-les-hi seria contraproduent. A més, les estacions 
citades són estacions tipus baixador, per tant, no té cap sentit la construcció de 
les vies de creuament en aquest punt.

A continuació es fa una anàlisi detallada de cada tram actual entre 
estacions per veure la viabilitat de construir o no les vies de creuament. En 
aquest cas no es pot realitzar una ràtio per avaluar les inversions, perquè no es 
té una dada significativa com eren els segons estalviats en l’apartat de millora 
amb variants parcials. Així, es realitza una valoració sense comptar amb la ràtio 
entre el cost aproximat de construcció de la via de creuament i el benefici que 
se n’obté.
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6.3.1 Tram Vic - Manlleu 

El tram de Vic a Manlleu té una distància de 8,4 km d’estació a estació. 
Amb el sistema d’explotació actual, el viatge entre els dos municipis es realitza 
en un interval de temps que va des dels 7 fins als 11 minuts, depenent del tren 
que s’agafi. L’interval de pas de trens és d’aproximadament 60 minuts en sentit 
Ripoll – Vic i gairebé 59 minuts si el trajecte és en sentit contrari.

En aquest tram s’observa que la distància entre les dues estacions no és 
massa gran, fet pel qual es desaconsella una mica utilitzar aquesta mesura, ja 
que si s’aplica, el temps de viatge entre les dues estacions serà més llarg. Per 
altra banda, com ja s’ha vist, l’interval de pas dels trens és molt elevat. Així 
doncs, s’ha d’estudiar quina d’aquestes opcions té més pes.

En aquest tram, doncs, es busca el punt mig del recorregut. Aquest es 
troba en un lloc on la via és en recta i on hi ha camps de conreu a ambdós 
costats de la via fet pel qual no serà massa difícil la implantació de la via de 
creuament en aquest territori pel què a condicions orogràfiques es refereix. 

La via de creuament es situa a 4,2 quilòmetres de l’estació de Vic. Es 
realitza una via paral·lela a l’actual amb una longitud de 200 metres i amb els 
corresponents aparells de via per poder realitzar el canvi d’una via a l’altra. A la 
imatge 6.3.1.1 es pot veure la ubicació de la via de creuament.

Imatge 6.3.1.1 Via de creuament entre Vic i Manlleu 
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 

L’emplaçament de la via de creuament és en un espai a on hi ha camps 
de conreu a un costat i altre de la via actual, fet pel qual les obres de 
construcció de la via no tindran una gran dificultat. A més la via actual en 
aquest punt està pràcticament a nivell dels terrenys annexes, per tant no 
requerirà d’un gran moviment de terres.

El cost aproximat d’execució de la totalitat de la via de creuament és de 
1,5 M€. Aquesta inversió no és molt elevada per el benefici que se n’obté.
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6.3.2 Tram Manlleu - Torelló 

El tram de Manlleu a Torelló té una distància de 8 quilòmetres d’estació 
a estació. Amb l’explotació actual de la línia, el viatge entre les dues estacions 
dura entre 6 minuts (el més curt) i 9 minuts, depenent del comboi que s’agafi.  
L’interval de pas de trens mitjà és de gairebé 60 minuts en sentit Vic i de 60 
minuts i 37 segons si el trajecte és en sentit contrari. 

Per tal que la via de creuament tingui sentit, el què s’ha de fer és buscar 
aproximadament el punt mig del recorregut en quant a temps i situar-la allà. 
Així doncs, aquest punt és a 3,5 quilòmetres de l’estació de Manlleu. Com es 
pot apreciar, aquest no és el punt mig quilomètric entre les dues estacions. Això 
es deu a que el recorregut des de Torelló fins al punt mig és més sinuós que el 
recorregut de Manlleu fins al punt mig, per tant si la via de creuament s’establís 
en el punt mig quilomètric, sempre hi arribarien abans els trens que sortissin de 
l’estació de Manlleu i el temps que s’haurien d’esperar seria major que si la via 
de creuament es disposa tal com s’ha fet.

En la imatge 6.3.2.1 es pot apreciar la via de creuament de color taronja, 
mentre que la via actual està marcada de color blau clar.

Imatge 6.3.2.1 Via de creuament entre Manlleu i Torelló 
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 

El tram on s’ha decidit instal·lar la via de creuament és un tram amb un 
traçat en planta en alineació recta. En el tram, els terrenys que estan a tocar de 
la via són camps de conreu, fet pel qual no hi haurà afectacions de caire 
urbanístic. A més les cotes dels terrenys del costat de la via són molt similars a 
les de la pròpia via, fet pel qual el moviment de terres en la construcció de la 
via no serà una partida molt important.

El cost aproximat d’executar la totalitat de la via de creuament (aparells 
de via, balast, catenària, travesses, etc.) és de 1,5 M€. 
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6.3.3 Tram Torelló – Sant Quirze de Besora 

La distància entre les estacions de Torelló i de Sant Quirze de Besora és 
de 8,5 quilòmetres. Amb l’explotació actual de la línia, el viatge entre les dues 
estacions dura entre 8 minuts (el més curt) i 14 minuts, depenent del comboi 
que s’agafi. L’interval de pas de trens mitjà és de gairebé 60 minuts en sentit 
Vic i de 58 minuts i 21 segons si el trajecte és en sentit contrari.

La ubicació de la via de creuament ha de ser en el punt mig del 
recorregut, de manera que els trens que surtin d’una estació i de l’altra, al 
arribar a la via de creuament s’hagin d’esperar el menor temps possible. Aquest 
punt es troba a uns 4 quilòmetres de l’estació de Torelló. Es troba més proper 
en quan a quilòmetres perquè el traçat des de Torelló fins al punt mig és més 
sinuós que des de Sant Quirze de Besora fins al punt mig.

En la imatge 6.3.3.1 es pot veure la proposta de via de creuament.

Imatge 6.3.3.1 Via de creuament entre Torelló i St. Quirze de Besora 
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 

El tram on es construeix la via de creuament, és un tram en què el traçat 
en planta és sobre una alineació corba de 800 metres de radi. La via de 
creuament es decideix construir-la per el costat muntanya, ja que en aquest 
tram la via discorre força propera al riu Ter. Això provoca que per materialitzar 
la construcció de la via s’hagin de portar a terme moviments de terres 
importants per tal de construir la via en desmunt. Val a dir que la via actual, en 
aquest tram, també està en desmunt.

Tenint en compte que la longitud aproximada de la via de creuament 
serà de 250 metres, el cost aproximat de portar a terme la totalitat de l’actuació 
és de 2,0 M€.

6.3.4 Tram Sant Quirze de Besora – Ripoll 

La distància entre les estacions de Sant Quirze de Besora i Ripoll és de 
12,4 quilòmetres. Amb el sistema d’explotació que porta a terme Renfe de la 
línia, el viatge es pot realitzar en un temps que va des dels 12 minuts (en el cas 
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que s’agafi el tren que tarda menys) fins als 16 minuts. L’interval de pas dels 
combois és de gairebé 60 minuts en sentit Vic i de 58 minuts i 21 segons en 
sentit Ripoll.

El punt mig entre les dues estacions estudiades es troba a 
aproximadament 6 quilòmetres de l’estació de Sant Quirze de Besora. El traçat 
el planta del punt on s’implanta la via de creuament és d’una alineació recta. Al 
final de la via de creuament, però, està en una corba de 500 metres de radi, en 
una longitud molt curta.

A la imatge 6.3.4.1 es pot veure on es construeix la via de creuament 
entre les dues estacions esmentades.

Imatge 6.3.4.1 Via de creuament entre St. Quirze de Besora i Ripoll 
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 

El terreny on s’ubica la via de creuament és un terreny força 
muntanyenc. A un costat de la via actual hi ha la llera del riu, a una cota 
inferior, i a l’altre la muntanya. La ubicació de la via s’ha cregut convenient 
situar-la al costat muntanya per les menors dificultats constructives que això 
suposa i per interferir el mínim possible en el curs del riu. Així doncs, s’ha de 
construir el tram de via en desmunt.

Tenint en compte que es tracta de la construcció de 250 metres de via, 
amb un desmunt important, el cost aproximat de l’obra s’estima en uns 2 M€.

6.3.5 Avantatges i inconvenients de la proposta 

La construcció de vies de creuament no es pot mirar des d’un punt de 
vista local, és a dir, analitzar i valorar el què passa únicament entre dues 
estacions, sinó que s’ha de fer des d’una panoràmica global de tot el corredor. 
Això es deu bàsicament per la raó de ser de les vies de creuament. Si tan sols 
tinguéssim una via de creuament entre dues estacions i no les tinguéssim entre 
les altres estacions, la funcionalitat de la via de creuament seria pràcticament 
nul·la.
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El què permet la via de creuament és reduir l’interval de pas de trens per 
les estacions i per tant, augmentar la capacitat. Si només es disposés de via de 
creuament entre dues estacions, es milloraria únicament l’interval de pas entre 
aquelles dues estacions. Aquesta solució seria molt bona per els usuaris que 
realitzessin el trajecte entre les dues estacions esmentades, però penalitzaria 
molt els usuaris que realitzen tot el recorregut. Així doncs, per tal que la mesura 
sigui útil al màxim nombre de gent, s’analitza la mesura realitzant vies de 
creuament entre totes les estacions, tenint en compte els casos especials de 
les estacions de La Farga de Bebié i de Borgonyà. 

Construint les vies de creuament l’interval de pas pot arribar a reduir-se 
significativament. Si tot funcionés a la perfecció, es podria arribar a uns 
intervals de pas de 15 minuts, el què suposaria una nova etapa per el 
ferrocarril, ja que no serien els usuaris que s’haurien d’adaptar a la oferta, sinó 
que la oferta dóna moltes possibilitats de combinació. Així amb aquesta mesura 
es preveu un increment de la demanda de transport així com una millora de la 
qualitat del desplaçament per els usuaris.

El principal inconvenient de la implantació de les vies de creuament és el 
fet que s’incrementa el temps de trajecte, ja que els trens realitzen aturades 
entre estació i estació. S’ha realitzat un càlcul aproximat del temps utilitzat en 
les operacions de creuament i aquest s’estima que està a l’entorn dels 2 
minuts. Tenint en compte que els trens haurien de realitzar un total de 4 
aturades en el trajecte de Vic a Ripoll, l’increment de temps pel fet d’haver 
d’aturar-se a les vies de creuament seria de 5 minuts i 40 segons. Els càlculs 
realitzats estan expressats a l’annex de la present tesina. Observant l’horari 
actual d’explotació es pot veure com el trajecte que tarda menys a anar des de 
Vic a Ripoll tarda 33 minuts i el que tarda més, 44 si fa el trajecte en sentit Vic – 
Ripoll i 46 si fa el trajecte de Ripoll a Vic. La diferència entre el temps mínim i 
màxim és deguda a que els trens han de realitzar forçosament el creuament a 
les estacions. Si al temps mínim de trajecte (33 min.) s’hi suma el temps utilitzat 
en les operacions de creuament, el temps total de viatge passa a ser 
d’aproximadament 39 minuts. Així doncs, com es pot veure, la introducció 
d’aquestes vies de creuament suposa un increment del temps de viatge 
respecte alguns combois, aquest nou temps però està dintre dels límits dels 
temps de viatge que hi ha actualment, fins i tot millora els temps d’alguns 
combois.

El fet de construir les vies de creuament, però, no millora el tema de 
dependència del sentit contrari. Amb aquest sistema d’explotació s’ha de 
controlar molt els horaris de pas de cada comboi per els punts i evitar els 
retards.

Un altre aspecte a fer esment és a la percepció que té l’usuari del 
trajecte i també de la comoditat d’aquest. El fet d’anar realitzant aturades 
contínuament té una mala percepció per part dels usuaris, ja que des del punt 
de vista del passatger es van realitzant aturades successives que poden arribar 
a ser-li incòmodes. Aquest fet s’accentuarà en aquells usuaris que realitzin el 
recorregut més llarg, ja que hauran de “suportar” més parades. Per tant, 
aquesta mesura ha d’anar acompanyada de campanyes de sensibilització i 
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d’informació a la gent per fer-los-hi veure el perquè de les aturades i el benefici 
que se n’obté.

Com a conclusió doncs, es pot dir que la mesura proposada és una bona 
mesura per a l’augment de la capacitat de la línia, ja que amb una inversió de 7 
M€ es pot millorar de manera important els intervals de pas. La mesura té la 
contrapartida de l’afectació al temps de viatge dels usuaris, que serà més llarg. 
Aquesta mesura es podria acompanyar de la construcció d’alguna variant 
parcial de recorregut, així per un cantó es milloraria el temps de trajecte a la 
vegada que la capacitat sense haver de realitzar la inversió que suposa per 
exemple el desdoblament total de la línia. Aquesta mesura és una mesura que 
requereix una inversió menor i també un temps menor a l’hora d’executar-la. 
També podria ser vista com a un primer pas per al futur desdoblament de la 
totalitat del tram.

Així doncs, si no es realitza el desdoblament, és una molt bona mesura 
per tal de millorar la capacitat de la línia en un curt espai de temps i amb poca 
inversió.

6.4 Renovació del material mòbil 

Com ja s’ha vist en l’estudi de l’estat actual de la línia de ferrocarril, els 
trens que circulen actualment per la línia són únicament les unitats 447, ja que 
fins a mitjan abril de 2008 les unitats de la sèrie 440 no reformades i les unitats 
440 reformades hi circulaven, però amb motiu de les obres de renovació de via 
entre Ripoll i Puigcerdà, aquestes últimes unitats han deixat de circular-hi. Les 
característiques tècniques detallades d’aquestes unitats figuren a l’annex de la 
present tesina.

Aquestes unitats ja porten uns anys en circulació. En la cronologia de les 
diferents unitats es pot observar, per una banda, que les unitats 440 van ser 
adquirides per Renfe a partir del 1947 i fins l’any 1985, i algunes d’aquestes 
unitats van patir una remodelació entre els anys 1993 i 1997. Per altra banda, 
les unitats 447 són més noves ja que la primera unitat va entrar en servei el 
1993. Tot i això, aquestes unitats presenten un grau de desfasament força 
important respecte a la tecnologia que hi ha disponible actualment. Per altra 
banda, una de les opcions per augmentar la velocitat comercial en un trajecte 
és canviant el material mòbil per un material amb major potència (López Pita, 
2007).

És per aquest motiu que una de les propostes que es tracta és la de la 
renovació del material mòbil utilitzat en la línia Barcelona – Puigcerdà, 
concretament en el tram Vic – Ripoll. En l’actualitat Renfe està introduint de 
manera progressiva els denominats trens Civia al servei de Rodalies. Aquests 
trens podrien aportar una millora del servei ofert en el trajecte de Vic a Ripoll.  
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6.4.1 Tipologia de material a introduir 

La proposta consisteix a introduir uns trens que millorin les prestacions 
dels trens actuals. Una de les possibilitats és els trens Civia que segons la 
composició de cotxes que adoptin s’anomenen sèrie 462, 463, 464 i 465, dels 
quals Renfe ja en disposa d’una bona flota. Concretament Renfe, el 28 de 
setembre de l’any 2000, va adquirir 14 trens d’aquest tipus destinats a prestar 
servei a les seves línies de Rodalies, 11 dels quals amb tres cotxes i els 3 
restants amb només 2 cotxes.

Els trens Civia són uns trens que s’han concebut per tal de realitzar el 
transport de viatgers en nuclis urbans i metropolitans. Els Civia s’han dissenyat 
amb l’objectiu de satisfer els nous requeriments de confort i qualitat indicats per 
els viatgers. Uns requeriments que cada vegada són més exigents i que 
responen a unes expectatives de gran qualitat en les seves prestacions, tant el 
què es refereix al confort com a les condicions d’explotació. Així, amb aquests 
nous trens es vol millorar la fiabilitat, freqüència i puntualitat de les circulacions. 
En aquest model, també s’ha utilitzat tecnologies d’última generació i 
prepondera el disseny. 

Amb la introducció dels trens Civia hi ha diverses coses que es veurien 
millorades. A continuació es fa una enumeració de les coses que canviarien 
respecte als combois actuals.

La primera i més important pel què a l’objectiu d’aquesta tesina es 
refereix és la millora del sistema d’acceleració i de frenada, que comporta una 
millora de la velocitat comercial. A partir de les acceleracions que tenen cada 
tipus d’unitat així com les operacions d’arrencada i frenada que realitzen en la 
totalitat del trajecte es pot fer una estimació de l’estalvi de temps que 
representa el fet d’introduir aquesta maquinària. A partir de les dades 
d’acceleració dels diferents tipus d’unitats que circulen per la línia (440, 447), 
es realitza una comparació de l’estalvi de temps que suposaria la introducció 
del material tipus Civia. Així es pot afirmar: 

El viatge en què es tarda menys a realitzar el trajecte amb una unitat 440 
és de 36 minuts. Tenint en compte que la distància entre les estacions de Vic i 
Ripoll és de 36,6 km, la velocitat comercial d’aquestes unitats és 
d’aproximadament 61 km/h. En aquest trajecte el tren realitza aturades a les 
estacions de Vic, Manlleu, Torelló, Sant Quirze de Besora i Ripoll. Si aquest 
mateix itinerari es realitza amb les unitats tipus Civia i tenint en compte tan sols 
l’acceleració i la frenada que es realitza a les estacions, el guany de temps pel 
sol fet de canviar de combois és de 2 minuts i 42 segons. Per tant, amb els 
trens Civia, el trajecte es podria realitzar amb un temps total de 33 minuts i 18 
segons. És a dir, la velocitat comercial passaria a ser de 66 km/h.  

Per altra banda, el viatge que tarda menys a realitzar-se amb una unitat 
447, utilitza un total de 33 minuts. Així, la velocitat comercial d’aquests combois 
en aquest trajecte concret és de 66,5 km/h. Aquest viatge Realitza aturada a 
les estacions de Vic, Manlleu, Torelló, Sant Quirze de Besora i Ripoll. Si aquest 



Proposta de millora del corredor ferroviari Vic – Ripoll  Lluís Verdaguer Bassegoda 

ETSECCPB  103

mateix itinerari es realitza amb les unitats Civia i tenint en compte tan sols el 
guany de temps que es produeix al realitzar aturades a les estacions, l’estalvi 
de temps pel fet de canviar d’unitats és de 22 segons. En aquest segon cas la 
velocitat comercial no té un gran canvi, ja que passa de 66,5 a 67,3 km/h. Això 
es deu a que tan sols s’ha considerat les operacions d’acceleració i frenada 
que es produeixen a les estacions. Si es fes la mateixa operació tenint en 
compte totes les acceleracions i frenades que es fan al llarg del recorregut per 
tal d’adaptar-se a la velocitat de circulació, la millora d’aquesta velocitat 
comercial es veuria augmentada, ja que les unitats Civia tenen unes millors 
característiques d’acceleració i frenada així com de potència.  

Una de les característiques que diferencien els Civia respecte els altres 
dos tipus d’unitats, és que ofereixen un servei adaptat a la demanda. És a dir, 
que segons la demanda de la línia es poden adaptar a tenir més places o 
menys. Les unitats 440 tenen un total de 708 places, de les quals 260 són per 
anar assentat i 448 són per anar dret. Les unitats 440 reformades, n’hi ha dos 
tipus, unes amb una distribució de seients tipus 3+2, les quals tenen un total de 
644 places de les quals 348 són per anar assentat, i unes amb una distribució 
de seients tipus 2+2, les quals tenen un total de 707 places, de les quals 296 
son per anar assentat. Pel què fa a l’aforament de les unitats 447 s’ha de 
distingir a quina sèrie pertanyen, així, si pertanyen a la primera o tercera sèrie 
tenen un total de 702 places, de les quals 234 són per anar assentat, mentre 
que si pertanyen a la segona sèrie tenen un total de 661 places de les quals 
270 són per anar assegut. Per altra banda, les unitats Civia tenen una capacitat 
que oscil·la segons la composició que es tingui, així la capacitat oscil·la entre 
un nombre de 414 places totals amb 126 per a seure i 997 places totals i 277 
per anar assegut. Com es pot observar doncs, els vehicles Civia són els que 
poden circular amb un nombre més reduït de passatgers i amb un nombre més 
elevat d’aquests, per tant, permeten una perfecte adaptació a la demanda. 
Aquest fet és molt útil una vegada es coneix la demanda a la línia per tal 
d’adaptar els combois a les necessitats de cada moment. 

El fet que els Civia hagin estat especialment dissenyats per al transport 
de viatgers en nuclis urbans i interurbans, fa que aquests tinguin unes 
característiques interiors que fan el viatge amb el tren més còmode. Destacar 
les pantalles interiors que s’han introduït en aquestes unitats per tal de 
proporcionar informació als viatgers així com el fet que tots els cotxes estiguin 
comunicats entre sí mitjançant un passadís sense portes que proporciona una 
sensació més agradable. 

Pel què fa a la velocitat màxima, les unitats 440 són les que tenen la 
velocitat més elevada de totes, ja que poden assolir els 140 km/h. Les unitats 
447 i Civia tenen una velocitat màxima de 120 km/h. Aquest factor seria 
determinant si la línia de Vic a Ripoll fos una línia amb molt bon traçat i amb 
poques parades on es pogués treure profit d’aquesta velocitat. La línia de Vic a 
Ripoll, però, no compleix aquestes característiques ja que es produeixen 
parades bastant sovint. Aquest fet fa que les unitats 440 en surtin perjudicades, 
ja que tenen unes pitjors condicions d’acceleració i frenada i per tant, utilitzen 
més temps en cada aturada que realitzen. Per altra banda també val a dir que 
els Civia estan dissenyats dinàmica i elèctricament per què amb mínimes 
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transformacions puguin circular a 140 km/h (Renfe, 2008). En el cas que la 
companyia decidís realitzar el desdoblament de la via, aquesta característica 
seria molt bona, ja que millorant el traçat i el material mòbil es podrien 
aconseguir velocitats elevades a la vegada que les operacions d’acceleració i 
frenada a les estacions no tindrien un pes molt important en el temps total de 
trajecte. 

6.4.2 Avantatges i inconvenients de la proposta 

Diversos són els avantatges de la introducció del material mòbil Civia a 
la línia de Vic a Ripoll que ja s’han anat veient en l’apartat anterior. Destacar 
primerament la millora de la velocitat comercial que es produeix respecte les 
unitats 440 i les unitats 447 pel simple fet de canviar el material circulant per 
trens Civia, aquesta millora es deu bàsicament a les millors característiques 
d’acceleració i frenada que presenta el material Civia. També destacar la 
versatilitat que presenta el material, es pot dir que és un servei fet a la 
demanda, ja que s’adapta al nombre d’usuaris a transportar.

Un altre fet a destacar és la comoditat per a l’usuari del tren, ja que al ser 
un material més nou i adaptat al viatger, s’ha concebut pensant en el gaudi 
d’aquest durant el trajecte i s’hi ha instal·lat diverses aplicacions per fer el 
trajecte més còmode i distret.

Si el tren millora significativament amb la introducció d’aquests combois, 
aquest guanyarà quota de transport respecte el vehicle privat. Val a dir que les 
millores que s’obtenen de la introducció del tren Civia no són unes millores molt 
apreciables, però si la introducció del material va acompanyada d’una millora a 
través de variants parcials, obertura de vies de creuament o desdoblament de 
la línia, aquestes millores contribueixen decisivament en la millora del servei 
ofert a la línia.

Tot el què s’ha vist fins al moment respecte a la introducció del material 
Civia són avantatges. L’inconvenient que presenta la introducció d’aquest 
material és el cost de les unitats. És en aquest punt on la companyia ferroviària 
ha de decidir si li compensa o no realitzar el canvi de material. Sabent de 
l’antiguitat dels combois que circulen actualment i dels avantatges que 
s’obtenen amb el canvi dels combois, seria una bona elecció realitzar la 
inversió per canviar el material mòbil.




