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8 Conclusions 

Durant l’elaboració del cos principal de la tesina ja s’han anat realitzant 
anàlisis i s’han extret conclusions concretes dels temes tractats. En aquest 
apartat doncs, es fa una recopilació de les més destacables a més d’afegir-ne 
de noves.

Primerament s’ha vist que la població del territori per on passa la traça 
del corredor Vic - Ripoll està immersa en una dinàmica de creixement positiva. 
Això significa que la demanda de desplaçament també és creixent. Per tal de 
satisfer aquesta demanda hi ha dos corredors, el viari i el ferroviari. Observant 
les dades de motorització i de mitjà de transport de la població actual s’observa 
com la gran majoria de desplaçaments es realitzen amb vehicle privat. 

De l’anàlisi del corredor viari se n’extreu la conclusió que la millora 
d’aquest és necessària per temes de capacitat i per la importància del corredor 
dins el territori català, però no és cabdal per temes de seguretat, ja que el tram 
no presenta un alt nivell de sinistralitat.

El corredor ferroviari actual presenta unes característiques d’explotació 
força dolentes. Per una banda, amb uns intervals de pas dels combois que 
ronden la hora i per altra, els temps de trajecte entre els municipis de Vic a 
Ripoll que han quedat obsolets. Hi ha diversos factors que afecten 
decisivament en la qualitat del servei ofert, però en destaca el fet que la línia 
presenti un traçat molt sinuós i que aquesta només tingui via única. En aquest 
corredor, per tant, és necessària una actuació urgent per tal de millorar el 
servei ofert i així augmentar la demanda de transport. 

Amb la situació actual dels dos corredors, la primera actuació que es 
porta a terme és el desdoblament de la carretera. Amb aquesta actuació es 
soluciona la problemàtica de capacitat existent en la carretera actual així com 
se n’augmenta la seguretat eliminant-ne els punts conflictius. Amb el 
desdoblament s’augmentarà la velocitat de circulació a la carretera i per tant, si 
no s’actua en el corredor ferroviari, aquest perdrà quota de transport en favor 
del vehicle privat.  

Veient la situació actual de la línia de ferrocarril portar a terme 
actuacions que millorin aquest sistema de transport és bàsic per al 
desenvolupament sostenible del territori. Amb la millora del sistema 
s’aconseguirien un augment de la demanda i per tant, una disminució de l’ús 
del vehicle privat i per tant, de les emissions de CO2 a l’atmosfera. 

Així, en aquesta tesina s’aborda l’estudi de propostes de millora per a la 
línia de ferrocarril entre Vic i Ripoll. A partir de l’anàlisi de les propostes s’arriba 
a una sèrie de conclusions en aquest tema:  

- La millora a través de variants parcials de traçat té un alt cost 
d’inversió, però aquest fructifica en un augment significatiu de la 
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velocitat comercial dels combois així com en una petita disminució 
dels intervals de pas.

- Realitzar el desdoblament de la via sense millorar el traçat representa 
un augment de la capacitat de la línia i un petit augment de la 
velocitat comercial. Aquesta mesura està condicionada a la circulació 
entre el tram de Barcelona a Vic.

- Realitzar la mesura conjunta del desdoblament de la línia i amb 
millores de traçat proporciona un augment de la capacitat de la línia a 
la vegada que es redueix el temps de recorregut. Aquesta mesura 
requereix d’una forta inversió i també depèn de l’estat del corredor 
entre Barcelona i Vic.

- La millora a través de vies de creuament és una opció molt 
econòmica comparada amb les altres opcions i la millora que s’obté 
dels intervals de pas és notable. És una bona mesura per aplicar a 
curt termini i és un primer pas pel desdoblament de la totalitat de la 
via a llarg termini. Aquesta mesura té l’inconvenient que augmenta el 
temps de viatge.

- La renovació del material mòbil és una actuació molt positiva per el 
corredor. Per una banda, amb la introducció de material amb més 
potència es redueixen els temps de viatge, ja que el temps de reacció 
és menor. Per altra banda, la introducció de material més modern 
tindrà un efecte positiu sobre els usuaris a la vegada que 
n’augmentarà la comoditat del trajecte.   

Amb la portada a terme de qualsevol de les propostes a dalt comentades 
es milloraria el servei ofert en el corredor ferroviari de Vic a Ripoll. Per tal que la 
millora sigui el més efectiva possible, s’hauria de portar a terme el 
desdoblament total de la línia amb la millora de traçat, a més de canviar el 
material mòbil de la línia per aprofitar al màxim la nova infraestructura. Amb 
aquesta mesura s’aconseguiria canviar de forma important les característiques 
de circulació i de comoditat a la línia a més que s’aconseguiria acostar el 
ferrocarril amb el transport amb vehicle privat, tot i que difícilment li trauria 
quota de transport. Aquesta és la mesura amb un benefici més elevat, però 
també amb un cost més alt. Si es vol obtenir un bon resultat amb poca inversió 
i a curt termini, la proposta més adient és la de realitzar vies de creuament.

Per últim s’ha realitzat un estudi de la repercussió comercial dels estalvis 
de temps obtinguts. D’aquest estudi s’extreu que per a realitzar les variants de 
traçat s’han de portar a terme unes inversions d’uns ordres de magnitud força 
elevats per el rendiment que se n’extreu. A més, que la millora que suposaran 
aquestes inversions no provocaran un augment de demanda molt elevat i 
difícilment es posi en competència real el transport ferroviari amb el cotxe 
privat.

La valoració final de la tesina és molt positiva, ja que s’han complert els 
objectius proposats a l’inici. És a partir d’aquest punt on entren en joc les 
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companyies responsables de la línia (Adif) i de l’explotació d’aquesta (Renfe). 
Aquestes estudi els ha de servir com a un primer estudi per tal de decidir 
quines mesures es porten a terme i quines no, sabent de la sensibilitat de la 
demanda a les actuacions. Amb aquesta informació han de decidir si actuar en 
el corredor i amb quines millores, per tal de millorar les comunicacions en el 
territori i oferir un millor servei.

Per últim es vol remarcar les limitacions d’aquest estudi, ja que degut a 
la impermeabilitat de les companyies per facilitar dades, s’ha realitzat a partir 
de dades obtingudes per altres fonts. A més, l’estudi de les propostes s’ha 
realitzat a gran escala, per tant, si es volgués materialitzar qualsevol de les 
propostes caldria un estudi detallat d’aquesta.  




