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

ETSECCPB  105

7 Possible repercussió comercial dels estalvis de temps 

De l’estudi de les propostes de millora possibles a portar a terme en el 
tram de Vic a Ripoll, el resultat posa de relleu quina és la repercussió de 
l’estalvi de temps que suposa cada mesura. Ara bé, aquest estalvi de temps 
s’ha de veure quin efecte tindrà sobre la demanda. En aquest apartat es 
determina quina és la possible repercussió que tindran els estalvis de temps 
determinats en l’apartat 6 de la present tesina sobre l’explotació comercial de la 
línia, és a dir com afectarà a la demanda de viatges.

De l’estudi de millora a partir de variants parcials en determinats trams 
del recorregut se n’extreu el canvi de temps de viatge en els parells de 
destinacions més importants. El resultat es mostra a la taula 7.1.

Origen Destí 
Temps 
actual

Temps amb 
variant

Estalvi de 
temps 

Vic Manlleu 7' 6' 39" 21" 

Vic Ripoll 33' 26' 47" 6' 13" 
Taula 7.1 Variació del temps de viatge en parells de destinacions més usuals 

Font: Elaboració pròpia 

A aquests temps s’hi hauria de sumar la millora a través del material 
mòbil, que pot arribar a ser de uns 2 minuts en el trajecte de Vic a Ripoll. 
Observant aquestes millores i tenint en ment la millora que es porta a terme en 
el corredor viari, es fa difícil pensar que hi haurà un gran augment de la 
demanda en el corredor ferroviari. Si es porta a terme el desdoblament total de 
la línia, a aquesta millora de temps s’hi ha d’afegir el fet de millorar els intervals 
de pas i la demanda es pot veure augmentada més significativament. La millora 
a través de variants parcials requereix una inversió entorn els 288 M€, mentre 
que el desdoblament total de la línia amb variants de traçat requereix una 
inversió entorn els 460 M€.  

Amb aquest estudi es posa de relleu que la realització de variants en 
aquest territori requereix una inversió d’aquests ordres de magnitud amb unes 
millores del temps que difícilment provoquin un gran augment de la demanda 
de viatges. Caldria veure si amb unes variants amb una visió més global de la 
línia i sense conservar el traçat actual, també requereixen aquests ordres de 
magnitud d’inversions.

Aquesta tesina serveix com al primer estudi que haurien de realitzar les 
empreses responsables de la línia i de l’explotació comercial, Adif i Renfe 
respectivament, per determinar a quines actuacions és més sensible la 
demanda. Amb aquestes dades, tot i que les expectatives sobre la demanda no 
són excel·lents, es poden portar a terme aquestes actuacions per tal de captar 
la demanda que sigui possible a més de realitzar una més bona vertebració del 
territori a l’hora que es fomenta el transport sostenible. 




