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A l Trens lleugers
A.1

Raó d’ésser

El concepte de tren lleuger (TL) sorgeix de la necessitat d’incorporar unitats de tren més adaptades als serveis regionals o de rodalia i, fins i tot, als serveis de caire tramviari. De fet, el concepte
es comença a consolidar arran de la creació de sistemes tipus tram-tren, que requerien vehicles
com a tramvia i com a tren. Fonamentalment, això significa unitats de tren menys pesades i amb
més prestacions en l’acceleració i en la frenada, de manera que disminueixen els temps de viatge
i així, es redueixen els costos d’explotació.

A.2
A.2.1

Tipologies existents
Tram-trens

Els tram-trens són vehicles, generalment elèctrics, adaptats per circular indistintament en xarxa
tramviària com en xarxa ferroviària. Es troben inspirats en els vehicles tramviaris.

F IGURA A.1: Exemples de tram-trens. D’esquerra a dreta: tram-tren sèrie U53500 en servei a la línia Nantes-Clisson
(SNCF, F), nou tram-tren per a Karlsruhe (AVG, D) i tram-tren sèrie 4100 en servei a Alacant (FGV, E). Fonts: RFF,
Bombardier i www.vivireltren.es.

A.2.2

Automotors dièsel lleugers o ferrobusos

Els automotors dièsel lleugers (també coneguts com a ferrobusos) són vehicles concebuts per
a línies secundàries o regionals. L’objectiu d’utilitzar aquest tipus de trens és reduir els costos
d’explotació d’aquestes línies, tot oferint un servei adaptat a la demanda. Es troben preparats per
circular en àmbits urbans.

A.3

Característiques

Fonaments [15]
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F IGURA A.2: Exemples de ferrobusos. D’esquerra a dreta: automotor a eixos del tipus LVT/S (BLB, D), ferrobús de
doble pis (DVE, D) i automotor del tipus Regiosprinter (Rurtalbahn, D). Fonts: www.unstrutbahn.de, wikipedia.org i
new.startbilder.de.

A.3.1

Velocitat

La velocitat límit d’un TL es fixa en 90 km/h. En l’àmbit interurbà de trams tramviaris i en línies
convencionals que presenten un sistema de garantia de la qualitat segons la ISO 9000, s’admet
que la velocitat màxima es pugui fixar en 100 km/h.

A.3.2

Resistència estructural de la caixa

La resistència estructural de la caixa ha de ser igual o més gran a 600 KN. Sempre que es verifiquin les especificacions relatives als frens (vegeu subapartat següent), l’anterior valor garanteix
una força màxima d’aixafament de 1500 KN.

A.3.3

Frens

(1)

El TL ha d’estar equipat almenys amb dos frens independents, de manera que l’avaria d’un
no afecta en cap cas l’altre. Si el TL és elèctric, l’eficàcia del fre s’ha de mantenir en cas de
falta de tensió a la catenària.

(2)

Els frens s’han de construir i s’han de trobar ajustats entre sí, tot incloent els dispositius de
comandament, perquè,
(a) En accionar el fre de servei, la desacceleració del vehicle i el jerk associat no posin en
perill els viatgers.
(b) Es pugui aprofitar l’adherència entre roda i carril.
(c) S’adaptin tant als requeriments del servei prestat pel TL com a les inclinacions màximes de la xarxa.

(3)

Un dels frens ha de poder evitar l’escapament del vehicle amb més càrrega útil a la inclinació màxima existent a la xarxa. Aquest fre ha d’ésser mecànic mitjançant molla acumuladora.

(4)

Un dels frens no ha de dependre de l’adherència entre roda i carril, mentre que els altres
s’han de trobar complementats amb sorreres.

(5)

En cas de separació accidental del mòduls que formen la unitat de tren, s’han de frenar
automàticament aquells no ocupats per personal de servei. Aquesta separació l’ha de
poder percebre el maquinista.
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Velocitat
(km/h)
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Desacceleració
(m/s2 )
0,77
0,87
0,95
1,03
1,06
1,07
1,07
1,08
1,09

Distància
(m)
20
40
65
94
131
177
230
290
355

TAULA A.1: Valors mitjans de desacceleració i distàncies de frenada en cas d’avaria d’un fre.

(6)

En cas d’avaria d’un dels frens, s’han d’assolir, mitjançant els altres frens, els valors de
desacceleració mitjana i distància de frenada indicats a la taula A.1.

(7)

En una frenada d’urgència s’han de poder assolir els valors de desacceleració mitjana i
distància de frenada indicats a la taula A.2.
Velocitat
(km/h)
20
30
40
50
60
70

Desacceleració
(m/s2 )
1,71
2,04
2,29
2,47
2,57
2,73

Distància
(m)
9
17
27
39
54
69

TAULA A.2: Valors mitjans de desacceleració i distàncies de frenada per a frenades d’urgència.

A.3.4

Equipaments de seguretat

El TL ha d’estar equipat amb un sistema de control del tren (ASFA o FAP, segons la xarxa) i un
sistema per a la comunicació per ràdio.

A.4

Protocol de circulació

A.4.1

En línia ferroviària convencional

(1)

En línies ferroviàries on circulen regularment trens convencionals, un TL només podrà circular si existeixen senyals lluminosos enclavats i indicadors de posició dels canvis d’agulles.
El TL haurà de circular amb el sistema de control activat.

(2)

Si la velocitat de la línia és superior a 80 km/h, el TL només podrà circular si la línia es troba
equipada d’un sistema de blocatge automàtic.

(3)

S’ha de planificar una seqüència de trens tècnicament segura. Això significa, entre d’altres,
que no es pot permetre que un tren no lleuger vagi molt a prop per darrere d’un TL.
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(4)

La circulació d’un TL no es permet en línies amb velocitats superiors a 160 km/h i en aquelles línies de via doble amb seccions en túnel on la velocitat màxima és igual o superior a
120 km/h.

(5)

En línies ferroviàries on els trens convencionals circulen de manera minoritària, caldrà establir un protocol de circulació específic per la línia.

A.4.2

En tram tramviari

El TL hi pot circular sense restriccions si es garanteix que en l’interval de temps en el qual es
desenvolupa la circulació en el tram tramviari no hi cap tren convencional en la mateixa via en
l’esmentat tram.
En el cas que les necessitats de capacitat hagin de comportar la circulació de diferents tipus de
trens (TL i convencionals) en la mateixa via en el tram tramviari, s’haurà d’establir un protocol de
circulació particular, tenint en compte els punts de l’apartat A.4.1.

A.5

Trens parcialment lleugers

S’entén que un tren parcialment lleuger és aquella unitat de tren convencional que verifica els
requisits de frenada que s’estableixen a l’apartat A.3.3. Això l’habilita per circular de manera normal en àmbits urbans una velocitat màxima de 40 km/h i per ser considerat, en fase d’explotació,
com a tren lleuger.
Tot i que no són pròpiament trens lleugers, són molt adients per a serveis regionals i de rodalia de mitjana o baixa demanda. S’afegeix el fet que en ésser trens convencionals, la circulació
d’aquestes unitats no es veu sotmesa a restriccions singulars.

F IGURA A.3: Dues imatges d’un automotor del tipus RS1 adaptat per circular en entorns urbans (VBG, D). Font:
www.eisenbahnforumvogtland.de.

A.6

Trens ultralleugers

L’empresa anglesa fabricant de material mòbil Parry People Movers Ltd. ofereix uns vehicles
ferroviaris que es podrien anomenar trens ultralleugers, aptes per línies de rodalia de baixa demanda i per a la circulació en entorns urbans. La seva velocitat màxima és de 50 km/h i satisfan
els requisits de frenada de l’apartat A.3.3.
Degut al disseny d’aquests trens, la circulació d’aquests en una certa línia és incompatible amb
la circulació de qualsevol altre tipus de vehicle en aquesta mateixa línia.
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F IGURA A.4: Imatge de dos trens ultralleugers a Stourbridge (LM, UK). Font: www.parrypeoplemovers.com.
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B l Via en placa amb lloses prefabricades
B.1

Raó d’ésser

La via de tren en plataformes no segregades, és a dir, dels tipus P1b, P2, P3 i P4, s’ha d’adaptar
a la calçada. Això significa que els carrils no poden sobresortir d’aquesta, de manera que es
preserva la compatibilitat entre els plans de rodolament dels diferents modes. Fins ara, això
s’assolia únicament amb la tecnologia del carril embegut.
En aquesta tecnologia, la via s’executa in situ, és a dir, gairebé la totalitat dels procediments
constructius relacionats amb la construcció de la via tenen lloc allà on se situarà definitivament.
El problema d’executar la via en placa in situ és l’elevat cost, degut principalment a una producció
singular i a la dificultat del control de qualitat dels processos involucrats. També acostumen a ser
un problema tant les condicions temporals com les espacials, ja que es treballa en la via pública:
l’espai disponible és més aviat escàs, ha d’ésser compartit amb altres modes i, a més, els treballs
només es poden executar en franges horàries restrictives.
La major part dels problemes que sorgeixen de la utilització de la via en placa amb carril embegut
es podrien solucionar amb la utilització d’elements prefabricats. En aquest sentit, els ferrocarrils
japonesos foren els primers1 en utilitzar via en placa amb lloses prefabricades per al tren d’alta
velocitat Shinkansen. A Europa, aquesta tecnologia es començà a desenvolupar a Alemanya a
mitjans dels anys 70, sota el nom de Feste Fahrbahn Bögl. Ara bé, no va ser fins l’any 1999 que
es va començar a aplicar.
La utilització de lloses prefabricades per a vies tramviàries es plantejà uns anys després. Sota el
nom de Light Rail Bögl, el mateix fabricant alemany que introduí la tecnologia del prefabricat per
a la via en placa per a línies ferroviàries, oferia al mercat aquesta tipologia de via en placa per a
línies de tramvia. En aquest document annex es presenta de manera sintètica aquesta modalitat
de via.

B.2
B.2.1

Característiques generals
Descripció

Els elements prefabricats que configuren la via són unes plaques de formigó que presenten unes
obertures per acollir els carrils. En el cas d’elements massissos per a via d’ample estàndard,
aquests fan 6 m de llargada, 2,40 m d’amplada i 0,38 m de cantell. Aquestes dimensions correspondrien als elements destinats a les alineacions rectes; a les corbes es fan servir elements de
menor llargada, depenent aquesta del radi de la corba.
1 Any

1972.
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Entre els elements i la plataforma s’executa, mitjançant injecció, una capa de formigó autocompactable, que fa la funció de formigó de neteja.

B.2.2

Requeriments

El fabricant recomana la instal·lació de via en placa amb elements prefabricats únicament en
plataformes amb mòdul d’elasticitat més gran que 120 MPa (això equival, aproximadament, a
CBR>12). L’anterior condició s’estableix suposant que es preveu l’execució d’una capa de protecció contra el gel.

B.2.3

Procediment constructiu

En els següents punts es fa una síntesi de les fases que configuren, en general, la construcció
d’una via en pla amb lloses prefabricades.
(1)

Construcció, en fàbrica, de les lloses que formaran la via.

F IGURA B.1: Imatge de lloses prefabricades a l’espera d’ésser col·locades. Font: Max Bögl.

(2)

Treballs de replanteig a la zona on s’executarà la via.

(3)

Col·locació de les lloses prefabricades.

F IGURA B.2: Imatge de l’arribada a obra d’una llosa prefabricada. Font: Max Bögl.

(4)

Injecció del formigó autocompactable per a la capa entre la plataforma i les lloses.

(5)

Soldadura dels carrils, introducció d’aquests en les obertures ja preparades i fixació.

(6)

Injecció de morter a la resta de cavitats.

La producció es troba a l’entorn de 0,11 km/dia.
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B.3

Tipologies existents

Les lloses prefabricades es poden adaptar als requeriments funcionals de la plataforma. En
aquest sentit, es proposen cinc tipologies, que segons la nomenclatura del fabricant són
• LRB Grey Line o lloses prefabricades adaptades al trànsit rodat pesat. Així doncs, resulten
ideal per a plataformes del tipus P2 i, en certs casos, dels tipus P3 i P4.

F IGURA B.3: Imatges d’un element del tipus LRB Grey Line. Font: Max Bögl.

• LRB Black Line o lloses prefabricades adaptades al trànsit rodat general. En aquestes
lloses es preveu l’execució d’una capa superficial de mescla bituminosa. Així doncs, poden
resultar adequades per a plataformes dels tipus P3 i P4.

F IGURA B.4: Imatges d’un element del tipus LRB Black Line. Font: Max Bögl.

• LRB Silver Line o lloses prefabricades, amb acabats superficials, adaptades, entre d’altres,
a entorns peatonals. El seu ús s’hauria de limitar a plataformes del tipus P1b.

F IGURA B.5: Imatges d’un element del tipus LRB Silver Line. Font: Max Bögl.

• LRB Green Line o lloses prefabricades que integren una capa superficial de gespa. En
aquesta modalitat, els carrils es recolzen sobre la superfície de la placa. En tant que s’ofereix una plataforma enjardinada, aquesta només pot ser del tipus P0.
• LRB Green Line Premium o lloses prefabricades que integren una capa superficial de gespa
i on els carrils no sobresurten. Aquesta tipologia és una evolució de l’anterior. D’aquesta
manera, només es pot fer servir en plataformes del tipus P0.
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F IGURA B.6: Imatges d’un element del tipus LRB Green Line. Font: Max Bögl.

F IGURA B.7: Imatges d’un element del tipus LRB Green Line Premium. Font: Max Bögl.
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C l Adaptacions a la línia convencional
C.1

Introducció

La inclusió d’un tram tramviari en una línia ferroviària comporta un canvi significatiu en la línia,
tant des del punt de vista de la infraestructura, com des del punt de vista de l’explotació. Tot i
això, l’increment d’aquest grau d’heterogeneïtat no hauria d’implicar una problemàtica en la part
no tramviària de la línia ja que el tren-tramvia té com a principi fonamental el de la interoperabilitat. Seria desitjable, però, fer algunes adaptacions per tal de millorar la qualitat del servei en el
conjunt de la línia.
Les adaptacions que es proposen en els següents apartats tendeixen a assimilar certes característiques del tram convencional al tram tramviari, sobretot en el que es refereix a l’explotació. La
finalitat és igualar al màxim el servei que s’ofereix al tram convencional i al tram tramviari, de tal
manera que es guanya en eficiència en l’operació del sistema.
D’acord amb l’anterior, es proposa realitzar l’adaptació d’estacions, de l’electrificació, dels sistemes de seguretat i de l’oferta de servei.

C.2

Adaptacions en les estacions

Les adaptacions en la infraestructura se centren bàsicament en les estacions. El més important
és homogeneïtzar l’alçada de les andanes al llarg de la línia1 , per tal de garantir l’accessibilitat
entre tren i andana. Així doncs, s’haurà de realitzar una operació de recrescut d’andanes en
aquelles estacions amb andanes més baixes.
En cas que es reformin, es recomana que les estacions i els baixadors existents s’assimilin als
dissenys establerts per al tram tramviari (vegeu 5.7.3). En qualsevol cas, s’ha de garantir l’accés
universal a les andanes. En aquest sentit, si escau, els passos habilitats per creuar les vies i que
permeten canviar d’andana s’haurien de condicionar per al pas segur de qualsevol persona; això
inclou, entre d’altres, utilitzar una plataforma per al pas el màxim de contínua possible i protegir
el pas amb semàfors per als vianants.
Finalment, es recomana també classificar les estacions i els baixadors segons el criteri que s’ha
proposat per aquestes dependències en tram tramviari (vegeu 8.5). L’anterior hauria d’ajudar a
determinar de manera òptima les prestacions que ha d’oferir cada punt d’aturada.

C.3

Adaptacions en l’electrificació

Si la línia només es troba connectada en un únic punt a la xarxa general, es recomana que la
tensió d’alimentació s’homogeneïtzi a 1500 V (CC) en tota la línia, sobretot si la línia no s’ha tro1 Ample

ibèric: 680 mm. Amples mètric i estàndard: 550 mm.
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bat electrificada fins el moment d’introduir el tren-tramvia. Ara bé, com que en algun cas aquesta
operació pot suposar l’increment notable tant de subestacions com de secció de cable, i per tant
del cost, aquesta s’ha de trobar lligada a un estudi de viabilitat.
No s’hauria de permetre l’estesa, a tota la línia, d’una electrificació a 750 V (CC). L’eficiència
energètica disminuiria molt i augmentaria significativament el cost per construcció de subestacions.

C.4

Adaptacions en l’explotació

C.4.1

Sistemes de seguretat

Només es recomana canviar el blocatge en cas de via única amb blocatge manual (BT2 o BEM3 ).
L’objectiu és tenir un sol tipus de blocatge a tota la línia. Si el nombre de circulacions és elevat,
es recomana fer el canvi per un blocatge automàtic (BA), extensible al tram tramviari. Ara bé, si el
nombre de circulacions és més aviat baix (intervals de cadència superiors a 30 min) es recomana
implantar al conjunt de la línia el CCR (Control de la Circulació per Ràdio). En conseqüència, a
les estacions o apartadors on s’efectuen els creuaments de trens s’haurien d’instal·lar canvis
d’agulles talonables.
D’altra banda, la línia s’ha d’adaptar a la circulació de trens lleugers. En aquest sentit, s’haurà
d’avaluar la necessitat de modificar tant la senyalització fixa com la lluminosa per satisfer els
requisits que imposa la circulació d’aquest tipus de trens (vegeu annex A).

C.4.2

Oferta de servei

El fet que s’apliqui l’horari cadenciat als serveis que transcorren pel tram tramviari, implica que
aquest esquema de servei també s’hagi d’aplicar en el tram no tramviari de la línia. Per això
caldrà fer un estudi de les modificacions necessàries. Cal esmentar, però, que també es pot
optar per aplicar parcialment l’esquema d’horari cadenciat, és a dir, només per a serveis regionals
tipus tren-tramvia, tot i que no és gaire recomanable, ja que les malles horàries s’incrementen en
complexitat.
2 Blocatge
3 Blocatge

telefònic.
elèctric manual.
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D l Proposta de senyalització
D.1
D.1.1

Suports físics de la senyalització
Generalitats

(1)

En aquest apartat únicament es tractaran els suports físics de la senyalització. El funcionament d’aquesta el podeu trobar a la secció D.2 d’aquest document.

(2)

Els suports físics de la senyalització ferroviària a les línies convencionals presenten unes dimensions que poden resultar massa grans per ésser integrades en el paisatge urbà. S’entén
que es pot establir una relació directa entre les dimensions dels senyals i la velocitat de circulació: aquests senyals s’han de poder veure sense problemes circulant a qualsevol velocitat
del rang permès. En aquest sentit, es proposarà l’ús de suports més petits, donat que les
velocitats que s’assoleixen en el tram tramviari són modestes.

D.1.2

Senyalització fixa

(1)

En zona periurbana, es proposa que la dimensió característica (D ) dels cartells sigui igual o
inferior a 600 mm (vegeu la figura D.2).

(2)

En zona urbana, es proposa que la dimensió característica (D ) dels cartells sigui igual o
inferior a 400 mm.

(3)

Si l’administrador de la infraestructura en la qual hi ha el tram tramviari ja preveu una tipologia
de cartells de dimensions reduïdes per a zones on l’espai transversal de la línia és molt
limitat, s’hauria de fer servir aquesta tipologia per a l’àmbit urbà, i si escau, també per l’àmbit
periurbà. La imatge de la figura D.1 en mostra un exemple.

F IGURA D.1: Exemple de cartell de dimensions reduïdes que fa servir Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Observeu que la seva amplada és similar a la del pal de catenària al qual es troba fixat.
(4)

L’alçada entre la base del suport i el punt més inferior del cartell no hauria de ser inferior a
2400 mm.

(5)

El suport dels cartells serà un perfil metàl·lic de secció tancada, un pal de catenària o bé un
suport de senyalització lluminosa. Per evitar problemes fruit de la descoordinació, no es recomana situar cartells en mobiliari urbà no que no gestioni l’administrador de la infraestructura.
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F IGURA D.2: Esquema dels senyals fixos.

(6)

En àmbit urbà, i en cas que no sigui possible instal·lar cartells amb suport vertical, s’ha de
preveure penjar els cartells als suports de la catenària (vegeu figura D.3).

F IGURA D.3: Esquema que mostra un exemple d’aplicació d’un cartell que penja dels suports de la catenària.

D.1.3

Senyalització lluminosa

(1)

La senyalització lluminosa també ha d’adaptar els seus suports físics en el tram tramviari.
En aquest sentit es proposen cinc tipus de suports (STT0, STT1, STT2, STT3 i STT4) amb
dimensions més adequades (vegeu figura D.4).

(2)

Excepte per a senyals d’un sol focus, es pot valorar la instal·lació de senyals lluminosos típics
del ferrocarril metropolità (diàmetre de focus igual a 120 mm) en zones de gàlib més restrictiu.
Sempre s’ha de garantir la correcta visibilitat en el rang normal de velocitats i en qualsevol
situació de lluminositat ambiental.
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F IGURA D.4: Tipologia de senyals lluminosos per al tram tramviari.

D.2
D.2.1
(1)

Característiques funcionals de la senyalització
Senyalització fixa

La senyalització fixa ha de reflectir clarament l’inici i el final del tram tramviari, així com la
seva categoria. Es recomana fer-ho amb els senyals que es presenten a la figura D.5.

F IGURA D.5: Senyals fixos relacionats amb la definició del tram tramviari.

(a) Anunci d’inici del tram tramviari. Acompanya al senyal avançat que precedeix a la senyal
de protecció del tram esmentat.
(b) Inici del tram tramviari i categoria. Acompanya al senyal que protegeix el tram.
(c) Canvi de categoria del tram tramviari.
(d) Anunci de final de tram tramviari. Acompanya al senyal avançat que precedeix al senyal
que protegeix el tram ferrociari convencional.
(2)

El lloc on el règim tramviari passa a ser assistit o a no ser-ho és el punt on es passa d’àmbit
urbà a àmbit periurbà. Això queda reflectit en la senyalització fixa mitjançant els senyals de
la figura D.6.
(a) Inici àmbit urbà i final de l’assistència en règim tramviari, si n’hi havia.
(b) Final àmbit urbà i inici de l’assistència en règim tramviari, si escau.
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F IGURA D.6: Senyals fixos que indiquen l’inici i el final de l’àmbit urbà.

(3)

En els trams tramviaris tipus M2, M3 i M4, és a dir, on poden circular normalment trens convencionals a menor velocitat (vegeu 7.4), la senyalització fixa que fa referència a la velocitat
hauria de mostrar a la part superior la velocitat màxima per a trens convencionals (V, M i S) i a
la part inferior, la velocitat per a trens lleugers (L). Això es pot fer mitjançant un o dos cartells.
La figura D.7 ensenya una mostra d’un senyal fix d’anunci de limitació de velocitat i un senyal
fix d’inici de limitació de velocitat que integren les diferents tipologies de trens.

F IGURA D.7: Senyals fixos d’anunci de limitació i d’inici de limitació de velocitat.
(4)

En aquells punts on es fa necessari que el maquinista accioni la campana, o en el seu defecte
el xiulet (modalitat aguda, en cas de disposar de diversos tipus), tot fent un toc curt, s’estableix
el senyal que es mostra a la figura D.8.

F IGURA D.8: Senyal que ordena l’accionament de la campana.

D.2.2

Senyalització lluminosa

(1)

Els suports STT1 presenten un sol focus que permet encendre una barra blanca horitzontal,
una barra blanca vertical o bé totes dues barres mostrant una creu. Es basa en els anomenats
semàfors per a tramvies.

(2)

En l’àmbit urbà de qualsevol categoria de línia i en l’àmbit periurbà de trams tramviaris de
categoria T1 i T2, la senyalització lluminosa es recolzarà exclusivament en suports del tipus
STT1.

(3)

Els suports STT2, STT3 i STT4 presenten dos, tres i quatre focus respectivament. Els quatre
focus són de color verd, vermell, groc i blanc (així ordenats de dalt a baix). Els senyals amb
menys de quatre focus es fan servir quan només es necessari un subconjunt de colors.

(4)

Els suports STT2, STT3 i STT4 es faran servir en l’àmbit periurbà de les línies de categoria
general M.

(5)

La figura D.9 mostra el significat de les diferents indicacions dels senyals lluminosos.

130

F IGURA D.9: Significat de les diferents indicacions dels senyals lluminosos.
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E l Aplicació dels criteris de disseny
E.1

Introducció

Per tal de veure com s’apliquen els criteris proposats, a continuació es presenten dos exemples,
corresponents a dos projectes de línies de tren-tramvia a Catalunya: la línia Lleida - Balaguer
- La Pobla de Segur i les línies Manresa - Súria/Sallent. Únicament es defineixen directrius de
caràcter general, sense entrar en detalls molt concrets.

E.2
E.2.1

Exemple 1: Línia Lleida − La Pobla de Segur
Plantejament

La línia ferroviària de Lleida a La Pobla de Segur, passant per Balaguer i Tremp, té una longitud
de 89 km. En el seu recorregut trobem 17 estacions i baixadors, 41 túnels i 24 passos a nivell.
Es troba connectada a la xarxa ferroviària d’interès general a Lleida. Actualment, aquesta línia té
caràcter estrictament regional i es pot considerar de baix trànsit; ara bé, entre Balaguer i Lleida
existeix un caràcter potencial de línia de rodalia que mai s’ha arribat a explotar de manera prou
significativa. Per això, entre d’altres aspectes, la Generalitat de Catalunya, a través de l’ens Ifercat, proposà en el seu moment la conversió de tren-tramvia de la secció Lleida - Balaguer. En
aquest document s’afegeix a la proposta, únicament amb el propòsit de simplificar i optimitzar
l’explotació, l’extensió del tram tramviari fins a La Pobla de Segur.
La població directament servida seria de 177 600 habitants, que supera el llindar establert al manual per plantejar un sistema d’aquest tipus. A la figura E.1 trobareu la distribució de la població
al llarg de la línia. Noteu que es diferencien clarament tres nivells de població: el més alt correspon a Lleida i Balaguer, el mitjà correspon a Tremp, La Pobla de Segur i les poblacions situades
entre Lleida i Balaguer, mentre que el més baix correspon a les poblacions no esmentades entre
Balaguer i La Pobla de Segur.

E.2.2

Classificació

Entre el límit de la infraestructura d’ADIF i FGC a l’entrada de Lleida (senyal avançat d’entrada)
i l’entrada a Térmens (sud-oest) la línia hauria de ser convencional. El tram entre l’entrada a
Balaguer i La Pobla de Segur s’hauria de constituir en tram tramviari de tipus M2. Entre Balaguer
i Térmens únicament s’hauria d’establir un tram tramviari si hi hagués previsió de desenvolupament urbanístic a Térmens, a la zona compresa entre la via i el canal. En qualsevol cas, només
es contemplaria com a àmbit urbà el trajecte per Balaguer.
Observeu que els trams tramviaris no s’han designat segons les recomanacions de la taula 4.2, ja
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F IGURA E.1: Perfil de població servida directament per la línia de Lleida a la Pobla de Segur.

que preval el criteri de designar la línia amb la categoria que més circulacions permeti segons les
limitacions imposades per l’entorn urbà. Això queda recolzat pel fet d’haver de garantir la prestació de servei a la línia per part dels automotors (en principi, no lleugers) adquirits per FGC aquest
any 2013, ja que no quedaran amortitzats a curt termini. Finalment, això permetria considerar
com a circulació de caràcter normal el servei turístic Tren dels Llacs.

E.2.3
E.2.3.1

Infraestructura
Plataforma

La plataforma, en tot el recorregut, hauria de ser del tipus P0 (segregada i/o exclusiva).

E.2.3.2

Via

• Convindria mantenir l’ample de via ibèric (AI).
• Exceptuant les zones de Térmens (només si escau) i Balaguer, on s’haurien d’instal·lar
carrils del tipus Ph37N, es podrien mantenir els carrils actuals (del tipus UIC54).
• A Térmens i Balaguer caldria fer servir la via en placa (s’hauria d’estudiar si surt a compte
utilitzar elements prefabricats). S’hauria d’avaluar la viabilitat de projectar una plataforma
enjardinada a Balaguer.
• Degut al sistema de blocatge proposat per a la línia (vegeu E.2.3.4), cal preveure la instal·lació de canvis d’agulles talonables. A Balaguer (costat nord), on es proposa l’execució
d’una via en culató per facilitar l’explotació del servei de rodalia, convé plantejar la instal·lació d’un aparell del tipus bretelle.

E.2.3.3

Traçat

En aquest cas no es construeix línia nova. D’altra banda, no cal realitzar rectificacions del traçat,
en tant que les prestacions d’aquest són acceptables.
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E.2.3.4

Línia aèria de contacte

Degut al nombre de circulacions i la notable distància als habitatges en la major part de la línia,
no es recomana electrificar la línia.

E.2.3.5

Concepció de les estacions

• Les estacions de Lleida-Pirineus, Balaguer, Tremp i La Pobla de Segur haurien de respondre a un disseny del tipus intercanviador. Exceptuant el cas de Balaguer, on s’hauria de
concebre una estació del tipus I3+Eu1, l’estructura existent a la resta d’estacions esmentades és vàlida amb petites modificacions.
• L’estació de Vilanova de la Barca s’hauria de convertir en estació-apartador del tipus Ed1.
• La resta de baixadors de la línia es podrien aprofitar tal com són, ja que presenten un
disseny molt similar a l’Eu1. Ara bé, caldria garantir els requisits d’accessibilitat fent les
modificacions oportunes.

E.2.3.6

Zones de transició

El punt de transició de règim s’estableix al PK14+900 si el tram tramviari s’inicia a Térmens. En
l’altre cas, aquest punt se situaria al PK23+800.
Noteu que no hi ha cap altra tipologia de transició.

E.2.4
E.2.4.1

Explotació
Sistemes de seguretat

S’hauria d’optar per posar en servei un blocatge del tipus CCR. El cap del CCR podria trobar-se
o bé a Balaguer o bé a Lleida. D’altra banda, això implicaria dotar d’agulles talonables a les
estacions de Vilanova de la Barca, Balaguer i Tremp.
Convé destacar que cal garantir que els trens que prestin servei a la línia hauran d’adaptar-se als
requeriments que estableixi el gestor de la infraestructura entre el senyal avançat d’entrada a Lleida i l’estació de Lleida-Pirineus. La curta distància hauria de convidar a pensar en l’establiment
de requeriments particulars més adaptats a les circumstàncies.

E.2.4.2

Velocitat de circulació

• Als àmbits periurbans (tram convencional i tramviari), la velocitat dels trens tipus L quedaria
limitada a 100 km/h.
• En línia convencional, la velocitat dels trens tipus V, M i S es limitaria a 120 km/h. En tram
tramviari periurbà, la velocitat dels trens tipus V quedaria limitada a 70 km/h, mentre que
per a les tipologies M i S, la limitació seria de 60 km/h. En tram tramviari urbà, la velocitat
màxima per a trens del tipus V, M i S hauria de ser de 40 km/h.
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E.2.4.3

Encreuaments

• En zona urbana, només s’haurien d’establir encreuaments del tipus U.
• En àmbit periurbà, els passos a nivell existents passarien a ser encreuaments de la ctegoria
corresponent i es mantindrien tal qual, ja que actualment tenen un alt grau de protecció. En
processos de reforma, convindria adequar-los a allò que estableixen els criteris de disseny.

E.2.4.4

Gestió de les estacions

Es recorda que es defineixen unes categories que impliquen unes determinades prestacions per
a les estacions.
• Les estacions de Lleida, Balaguer, Tremp i La Pobla de Segur haurien de ser intercanviadors
i, per tant, de categoria A.
• Els baixadors i les estacions entre Lleida i Balaguer s’haurien de considerar del tipus B i
parades no facultatives.
• La resta de baixadors serien de categoria C, i, en conseqüència, parades facultatives.

E.2.4.5

Oferta de transport públic

• Serveis de tren
El perfil de demnada deixa clar que hi ha d’haver una jerarquia de serveis.
– Serveis de rodalia entre Lleida i Balaguer amb aturada a totes les estacions. Interval
de cadència de 30 min en hora punta i de 60 min en hores vall.
– Serveis regionals entre Lleida i la Pobla de Segur, directes entre Lleida i Balaguer.
Interval de cadència de 120 min (o excepcionalment, per a aquest cas, de 180 min).
• Autobusos d’aportació
– Autobusos i microbusos regulars
∗ La Pobla de Segur - Sort - Esterri d’Àneu (enllaç amb serveis regionals)
∗ La Pobla de Segur - El Pont de Suert ( - Vielha ) (enllaç amb serveis regionals)
∗ Tremp - Isona (enllaç amb serveis regionals)
∗ Balaguer - Artesa de Segre ( - Ponts ) (enllaç amb serveis regionals)
– Transport a la demanda (TAD)
∗ Tremp - Pont de Montanyana
∗ Àger - L’Ametlla de Montsec - Estació d’Àger
∗ Sant Llorenç de Montgai ( / Balaguer ) - Camarasa
∗ Balaguer - Os de Balaguer - les Avellanes - Àger
• Integració tarifària
És imprescindible una coordinació tarifària entre tren i autobús (inclòs TAD). En aquest
sentit, fóra recomanable que la política tarifària fos responsabilitat de l’ATM de l’àrea de
Lleida.
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E.2.5

Resum

F IGURA E.2: Resum de característiques per al tren-tramvia Lleida-La Pobla de Segur.

F IGURA E.3: Esquema de serveis proposat.
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E.3
E.3.1

Exemple 2: Línies Manresa − Súria/Sallent
Plantejament

Les línies de Manresa a Súria i Sallent presenten, en conjunt, 25 km. Des de l’any 1996 comparteixen tronc comú fins a la localitat de Sant Iscle de Bages. Destaca el fet que únicament hi
hagi dos túnels (ramal de Súria) i que hi hagi un únic pas a nivell a les afores de Manresa. Això
té a veure amb les variants de traçat que s’executaren els anys 80 i meitat dels 90 del segle XX.
D’altra banda, convé destacar que, actualment, els ramals únicament es fa servir per al trànsit
de mercaderies entre el Port de Barcelona o Martorell i les mines de Súria o Sallent. En aquest
sentit, els apartadors existents no es troben adaptats al servei de viatgers. Cal destacar que sí
ha un baixador amb andana, Sta. Maria de Comabella, tot i que és de caràcter privat.
El gruix de població directament influenciat per les línies, juntament amb el potencial de demanda
servida indirectament a l’eix del Llobregat aigües amunt (Balsareny, Navàs, Puig-reig, Gironella i
Berga), justifiquen l’establiment de serveis de viatgers en aquests ramals (vegeu figura E.4).
L’anterior, juntament amb la intenció de dotar d’un sistema de més alta capacitat i connexitat les
poblacions de Manresa i St. Joan de Vilatorrada, porten al gestor Ifercat a plantejar una conversió
en tren-tramvia dels ramals esmentats, juntament amb la construcció d’un tram tramviari urbà a
la capital del Bages.

F IGURA E.4: Perfil de població servida directament per les línies de St. Joan de Vilatorrada i Manresa a Sallent i Súria.

E.3.2

Classificació

Convé diferenciar la línia ( St. Joan de V. - ) Manresa - Súria i Sallent en tres grans trams,
Tram 1 De St. Joan de Vilatorrada i Manresa-Riu a Manresa-Font del Gat. Aquest tram és tramviari i majoritàriament en àmbit urbà i hauria de ser de categoria T1, degut a les limitacions
d’espai que imposa la trama urbana.
Tram 2 De Manresa-Font del Gat a la sortida de Manresa-Alta (nord-est). Tram de línia ferroviària
convencional, compartit amb els serveis de rodalia a Martorell i Barcelona.
Tram 3 De la sortida de Manresa-Alta (nord-est) a Sallent i Súria. El tram hauria de ser considerat de categoria M4 i d’àmbit periurbà. En les entrades a Súria i Sallent (trams que s’han
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construir des de les actuals estacions de mercaderies, allunyades dels respectius centres),
el tram tramviari passaria a ser del tipus T2 i d’àmbit urbà.
Amb aquesta classificació s’està suposant l’adquisició de trens lleugers per fer el servei de viatgers.

E.3.3
E.3.3.1

Infraestructura
Plataforma

En el tram 1, les limitacions d’espai disponible porten a recomanar una plataforma del tipus P1 (a
o b). En algunes zones caldrà admetre plataformes del tipus P3 o P4. Per a un millor aprofitament
de l’espai públic, convé establir via única, excepte en aquells llocs on la secció del carrer sigui
prou ample (part nord de Manresa, per exemple).
En el tram 3 i en àmbit periurbà es manté la plataforma del tipus P0. En els àmbits urbans de
Sallent i Súria convindria plantejar plataformes P1b, P3 o P4, segons convingui.

E.3.3.2

Via

• L’ample de via hauria de seguir sent el mètric (AM).
• Únicament als àmbits urbans de Manresa, St. Joan de Vilatorrada, Súria i Sallent s’ha
de preveure la instal·lació de carrils de gola del tipus Ph37N. Les vies existents es poden
mantenir amb els carrils existents.
• La via hauria de ser en placa en els àmbits urbans i caldria estudiar l’ús d’elements prefabricats.
• Excepte molt localment, no s’hauria de contemplar tenir plataforma enjardinada.

E.3.3.3

Traçat

• Traçat en planta
Els traçats de nova planta a Manresa, St. Joan de Vilatorrada, Súria i Sallent, tots ells
urbans, haurien de presentar uns índexs de sinuositat i de confort acceptables (superiors a
0,25 i 0,2, respectivament). Es recomana fixar una velocitat de projecte de 50 km/h, excepte
en aquells punts que requereixin d’un tractament singular, on es pot disminuir fins els 20
km/h. Pel que fa al traçat en planta, altres aspectes que cal tenir en compte són els que es
mostren en els següents punts,
– Longitud mínima de recta entre corbes de diferent sentit major a 20 m.
– Paràmetre de la clotoide (A) entre 20 i 80 m.
• Traçat en alçat
Al tram 1, de categoria T1, la inclinació màxima s’estableix en 50h. Als àmbits urbans
del tram 3, de categoria T2, les inclinacions màximes no poden superar els 40h. D’altra
banda, es recorda que s’hauria de respectar una inclinació mínima del 2h.
En zones no singulars, el paràmetre de l’acord parabòlic ha de ser igual o superior a 650
m. En qualsevol cas, no es permet establir acords convexos amb un valor del paràmetre
inferior a 250 m i acords còncaus amb un valor inferior a 350 m.
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• Secció transversal
En els àmbits urbans, degut a la seva naturalesa de poblat molt compacte, no s’hauria de
contemplar la implantació de peralts.
Per al tram 1, s’utilitzarà el contorn de referència T1 per a via AM; per als altres dos trams,
es farà servir el contorn AM.

E.3.3.4

Línia aèria de contacte

La decisió d’electrificar la línia hauria de recolzar-se en el criteri d’electrificació presentat al cos
del manual. Ara bé, tenint en compte que les zones urbanes de la línia són molt compactes
des del punt de vista urbanístic i que, sobretot a Manresa, la longitud de traçat urbà és llarga,
sembla evident que s’ha d’optar per un model d’electrificació. En trobar-se les línies en un context
de línies convencionals electrificades (línia Martorell - Manresa) resulta convenient electrificar la
totalitat de les línies involucrades.
La tensió de la catenària seria de 1500 V (CC) (igual que la resta de línies de la xarxa LlobregatAnoia) i es recomana fer servir una catenària de tipus tròlei. Aquesta hauria de ser útil per a tot
el material elèctric que disposa FGC en via d’ample mètric.

E.3.3.5

Concepció de les estacions

• Al tram 1, les estacions que es determinin en doble via hauran de respondre a la tipologia
Ed1 o Ed4 (es descarta l’Ed3 per tenir una llargada massa gran en relació a la tram urbana).
Els baixadors de via única podran ser del tipus Eu1 o Eu2, segons convingui.
• Al tram 3, els baixadors de via única seran del tipus Eu1 i les estacions de via doble, del
tipus Ed1, exceptuant Callús, que pot ser del tipus Ed2 per aprofitar l’apartador existent.
A Sallent i Súria (no necessàriament les estacions terminals, per possible manca d’espai)
haurien de disposar d’un intercanviador cadascuna, del tipus I3. En cas extrem, aquests
intercanviadors es podrien fer utilitzant un disseny I5 modificat per tal d’adaptar-se a l’espai
disponible.

E.3.3.6

Zones de transició

Pel que fa a les zones de transició de règim, n’hi hauria dues: una a Manresa-Font del Gat (just
abans d’incorporar-se a la via convencional per via desviada) i una altra a la sortida de ManresaAlta (nord-est, al senyal d’entrada situat abans del triangle de vies). Es recorda que en el primer
cas caldria establir un culató de seguretat; ara bé, per limitacions d’espai i en un context de
velocitats de circulació reduïdes, se’n pot prescindir.
En tant que la tensió d’electrificació de les línies de tren-tramvia seria la mateixa que a les línies
convencionals, no té sentit parlar de zones de transició en l’electrificació.

E.3.4
E.3.4.1

Explotació
Sistemes de seguretat

Es recomana establir un sistema de blocatge automàtic als ramals de mercaderies i estendre’l
als trams de nova construcció. Es pot estudiar que, igual que a la resta de les línies de la xarxa
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Llobregat-Anoia, la gestió de la circulació es realitzés generalment des del CTC corresponent (en
aquest cas, no s’admetria un sistema de blocatge automàtic simplificat).

E.3.4.2

Velocitat de circulació

• Al tram 1, la velocitat de circulació màxima es trobaria limitada als 50 km/h (trens tipus L).
• Al tram 3, en àmbit periurbà, la velocitat màxima no hauria de ser superior als 90 km/h per
als trens tipus L, als 70 km/h per als trens tipus V i als 60 km/h per als trens tipus M i S. En
àmbit urbà, la velocitat quedaria limitada en 50 km/h per als trens tipus L i en 40 km/h per
als trens tipus V (si la plataforma no és del tipus P3 o P4, la limitació seria de 30 km/h).

E.3.4.3

Encreuaments

• En zona urbana, només s’haurien de considerar encreuaments del tipus U, exceptuant l’encreuament amb la carretera de Cardona (C-37), a Manresa, que es podria considerar del
tipus UR, amb microrregulació i velocitat variable per als trens.
• En àmbit periurbà, el pas a nivell situat a les afores de Manresa, l’únic de la línia, passaria
a ser un encreuament de la categoria corresponent. En principi, s’hauria de mantenir la
protecció actual, tot i que, en cas de renovació podria ser convenient adaptar la protecció
d’acord amb la categoria de l’encreuament.

E.3.4.4

Gestió de les estacions

• Les estacions de Manresa Terme, Manresa Centre, Manresa Alta, Sallent Terme i Súria
Terme haurien de ser de categoria A. Exceptuant Manresa Centre, la resta són intercanviadors.
• Els baixadors i les estacions urbanes, així com Santpedor, Callús i St. Iscle de Bages haurien de ser de categoria B. Sembla convenient considerar parades facultatives les estacions
de Manresa Nou Congost i Manresa Indústria.
• La resta de baixadors serien de categoria C, i, en conseqüència, parades facultatives.

E.3.4.5

Oferta de transport públic

• Serveis de tren
Es recomana que no hi hagi jerarquia de serveis en l’esquema d’explotació. En hora punta,
seria convenient establir un horari cadenciat de 30 min per a cada ramal (15 min en el tronc
comú). Un de cada dos trens de/a Sallent i Súria hauria d’enllaçar amb un servei a/de
Barcelona (R4 o bé R5). Entre St. Joan de Vilatorrada i Manresa Alta es podria considerar
establir serveis parcials fins Manresa Alta. Així, puntualment s’assoliria una freqüència
mitjana de 7/8 min al tronc comú.
La resta de franges horàries (hores vall, dissabtes i festius), n’hi hauria prou amb un interval
de cadència de 60 min per a cada ramal (en el tronc comú, entre 15 i 45 min, segons els
enllaços que es vulguin establir). Igualment, s’hauria d’estudiar l’establiment de serveis
parcials entre Manresa Alta i St. Joan de Vilatorrada cada 30 min.
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• Autobusos d’aportació
– Sallent - Berga ( - Guardiola de Berguedà - La Pobla de Lillet ) (Feiners, 60 min; Altres,
120 min)
– Súria - Cardona ( - Solsona ) (Feiners, 60 min; Altres, 120 min)
• Integració tarifària
La política tarifària hauria de ser responsabilitat de l’ATM de les Comarques Centrals, que
vetllaria per la implantació del bitllet integrat.
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E.3.5

Resum

F IGURA E.5: Resum de característiques per al tren-tramvia del Bages.

F IGURA E.6: Esquema de serveis proposat.
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