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XIV. Conclusions 
 
 
1. Conclusions generals 
  
 En primer lloc volem fer destacar que els passos seguits en aquest document 
són perfectament aplicables a estudis futurs que pretenguin determinar si la 
revitalització de línies de baixa demanda és factible mitjançant la implantació d’un 
servei de rodalies que dinamitzi el ferrocarril a la vegada que compleixi una funció 
social com la necessitat d’un transport públic de qualitat que sovint no es veu 
resolta amb eficiència. Així doncs, entenem que l’extens treball realitzat, no només 
és útil per prendre decisions que afectin el tren de La Pobla sinó que també és 
aplicable a altres línies ferroviàries. 
 
 En aquest sentit hem volgut remarcar, en aquest capítol de conclusions, 
alguns aspectes que creiem que són importants a l’hora d’avaluar la viabilitat d’un 
servei de rodalies o similar. En primer lloc cal tenir clar que aconseguir una 
rendibilitat positiva és pràcticament impossible, per bé que no ho són ni de lluny les 
xarxes de rodalies més importants en quant a volum de passatgers. Per tal de 
comparar resultats amb altres línies que es poden prendre com a referents o bé 
amb la pròpia situació de la línia abans de realitzar cap actuació, és una bona 
estratègia treballar amb el percentatge de cobertura dels costos globals 
d’explotació, però cal anar en compte i controlar a la vegada els valors absoluts que 
implica el dèficit, ja que cobertures que aparentment poden ser considerades com a 
molt esperançadores poden eclipsar resultats econòmics no tan bons. Tanmateix en 
termes de justícia social, pot ser una bona estratègia contemplar el dèficit que 
s’assumeix per a cada viatger i compara’l amb els dels referents, tot i que per les 
zones amb menys massificació les xifres que s’obtenen acostumen a ser més 
elevades, tal i com passa en moltes altres matèries. 
 
 Per tal de reduir distàncies entre despeses i ingressos es proposen algunes 
estratègies que per a línies baixa demanda són bones:  
 

• Centralitzar en l’estació del municipi més gran el centre de 
comandament i considerar un sol lloc de treball a ocupar per torns.  

 
• A excepció dels municipis més grans, on el volum de gent que accedeix 

al ferrocarril per circulació sigui excessiu perquè un interventor pugui 
cobrar o validar els bitllets, donar als edificis de les estacions usos 
alternatius i substituir-los per marquesines que converteixin la parada 
en baixador.  

 
• Per les estacions amb més volum de passatgers instaurar màquines 

expenedores i ubicar un lloc de treball durant un sol torn. 
 

• En les línies de baixa demanda sovint els trens han quedat obsolets 
degut a l’abandonament generalitzat de la línia, plantejar-se la 
renovació del material mòbil per un de nou i de dimensions més petites 
redueix substancialment els costos fins i tot tenint en compte 
l’amortització. 

 
• Els desviaments han de poder-se realitzar automàticament i sense 

necessitat de mà d’obra extra. Per això es recomana la instal·lació de 
dispositius automàtics i relativament econòmics com els canvis 
talonables. 
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• Cal buscar alternatives a la font d’ingressos provinent exclusivament de 
la venta de bitllets, per exemple la ubicació d’anuncis publicitaris als 
trens i a les estacions. Les empreses locals poden mostrar-se 
interessades, ja que els estudis demostren que el grau de retentiva 
dels productes anunciats als trens és elevat. 

 
• Cal buscar elements turístics que d’alguna manera es puguin associar 

al ferrocarril i al seu entorn més immediat i muntar circuits econòmics 
que ajudin a augmentar els ingressos a la vegada que dinamitzen el 
sector turístic. Això és especialment vàlid per trens que discorrin per 
paisatges de bellesa natural notable com el tren de la Pobla de Segur o 
el ferrocarril de La Pobla de Lillet recentment rehabilitat com a tren 
turístic.  

 
 
 2. Conclusions pel tren de La Pobla 
 
 
 Després de l’exhaustiu recorregut pel passat, el present i el futur d’una 
manera raonada hem anat estimant, és hora d’emetre una conclusió sobre la sort 
que hauria de córrer el tren de La Pobla, amb l’esperança que aquests siguin útils 
per les administracions públiques catalanes, s’intentarà exposar de manera 
resumida els resultats obtinguts. 
 
 En primer lloc val a dir que aquest document conté una proposta d’ampliació 
del servei ofertat actualment que ha estat argumentat al llarg dels capítol i que s’ha 
demostrat que pot assolir cobertures equivalents a la de la xarxa principal de FGC. 
El servei proposat no es pot definir com a rodalies, ja que la freqüència de pas a 
excepció d’hores punta no és inferior als 60 minuts, tot i així es millora radicalment 
l’oferta de transport públic, dotant-lo d’una conveniència horària que fins ara 
destacava per la seva absència. 
 
 Per tal d’estimar els usuaris futurs i determinar l’èxit o fracàs de la nova 
política d’explotació, s’han establert quatre escenaris dels quals un s’ha descartat 
per considerar que la quota de mercat del vehicle privat captada pel ferrocarril és 
irreal. Per a la resta d’escenaris s’han realitzat hipòtesis conservadores perseguint 
no caure en estimacions massa optimistes que desvirtuessin la realitat futura; 
d’aquesta manera, a més, es dóna marge a errors d’estimacions ja que són moltes 
les que s’han hagut de realitzar i molt poca la informació de la que es disposa per a 
dur-les a terme. En aquest sentit és criticable que gairebé tots els estudis realitzats 
per les administracions es concentrin en l’àrea metropolitana de Barcelona deixant 
per a les especulacions la informació de la resta del territori català. 
 
 Dels escenaris descrits els que sembla més probable a més de ser el més 
flexible tal i com s’ha demostrat a l’anàlisi de sensibilitat és el que considera que el 
ferrocarril és capaç de captar la quota de mercat de l’autobús i en canvi no atrau 
demanda del vehicle privat (escenari 2). A continuació s’exposa un resum de les 
hipòtesis que es consideren conservadores: el percentatge de captació de la quota 
de mercat del cotxe que per aquest escenari és nul es considera que es poc 
probable; no s’han tingut en compte els desplaçaments que es realitzen amb origen 
o destí  més enllà de Lleida i en canvi la mobilitat obligada extreta de l’IDESCAT, 
afirma que actualment aquestes desplaçaments existeixen i alguns d’ells es fan en 
tren; no s’ha considerat que els preus del bitllet augmenten cada any un 
percentatge superior al que ho fa el cost de la vida; en els càlculs s’ha tingut en 
compte per tots els anys les despeses dels passos a nivell que suposen un cost 
anual de 81.000€ i malgrat suprimir-los és car, es preveu que part d’aquesta 
despesa vindrà subvencionada i per tant no caldrà amortitzar-la; s’ha tingut en 
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compte una demanda de mobilitat no obligada induïda pel nou servei força 
conservadora. Finalment no s’ha considerat altres fonts d’ingressos com la 
publicitat en estacions i trens. Per contra es podria pensar que la hipòtesi de la 
captació total de l’autobús és exagerada; aquest aspecte ha quedat més que raonat 
al capítol corresponent, encara que en cap moment s’ha tingut en compte la 
possible reacció de l’autobús. Hi ha, en canvi, dos aspectes criticables: el primer és 
que no s’ha considerat la devaluació del material mòbil, però és veritat que es 
planteja la seva amortització en els 25 anys del projecte; el segon es que no es 
considera l’amortització de les reformes que es començaran en breu al tram 
Balaguer-Lleida, tanmateix això suposaria un increment de costos de 70.000€ l’any. 
   

Una vegada demostrat que les cobertures assolides són semblants als 
referents i que per tant en aquest sentit l’ampliació de l’oferta suposa dèficits que 
l’administració ha assumit en d’altres àrees del territori, s’ha realitzat un estudi en 
valors absoluts i s’ha comprovat que per a què el dèficit en valor absolut de 
l’escenari 2 sigui equivalent al de l’escenari 1 (servei actual, amb canvi de trens), 
és necessari absorbir quota de mercat del vehicle privat.  

 
A partir d’aquest aspecte introduirem les diferències d’implantar un servei 

que d’una manera raonada doni servei a tota la línia o si la millor opció és el pas 
exclusiu de trens de viatgers pel tram Lleida-Balaguer. Però abans exposar que 
l’augment dels costos variables a causa del nou servei bé en bona part (65%) 
generat per la gran quantitat de llocs nous de treball, entre maquinistes i 
interventors, generats per l’augment de circulacions.   
 

En termes de cobertura i des d’un punt de vista d’aprofitament dels recursos 
ferroviaris actuals, sorprèn gratament el fet que els resultats com a mínim els 
primers anys siguin més positius pel conjunt de la línia que no pas per a un servei 
exclusiu entre Lleida i Balaguer, ja que si s’arribés a la conclusió que el servei fora 
d’aquest tram no té sentit, s’aniria en contra d’una concepció equilibrada i 
sostenible del territori, on les comunicacions pel que fa l’equilibri i el transport 
públic pel que fa la sostenibilitat juguen un paper important. Amb els anys, però, a 
mesura que es produeix l’estancament del creixement demogràfic als municipis 
externs a l’eix Lleida-Balaguer es va reduint aquesta diferència fins que, a mig camí 
de l’horitzó temporal del projecte, es canvien les tornes. Malgrat tot, augmentar el 
servei actual en el tram Lleida-La Pobla, no és perjudicial, en els sentit que 
continuen assolint-se nivells de cobertura que amb els anys acaben superant els 
referents. 

 
En termes absoluts, la quota de mercat del vehicle privat que ha de captar el 

ferrocarril per rebaixar el dèficit de l’escenari 2 al de l’escenari 1, és pel cas Lleida-
Balaguer del 0,7% i en canvi pel conjunt de la línia cal que absorbeixi el 5,3% 
(quotes de mercat en ambdós casos pel corredor Lleida-Balaguer), cosa que situa la 
necessitat de demanda de l’escenari 2 al nivell del que s’havia previst pel 3.  

 
Vist aquest últim resultat sembla evident que l’ampliació de l’oferta és un 

bona estratègia de cara a revitalitzar la línia en el tram Lleida-Balaguer, però per 
contra si es vol una dinamització del conjunt de la línia caldria trobar alternatives 
com la idea del circuit turístic o bé engegar una forta campanya de conscienciació 
per captar usuaris de la carretera. 

 
Finalment reafirmar la necessitat de canviar el material mòbil per trens més 

nous i dimensions més petites que permetin reduir els costos tal i com s’ha exposat 
al capítol d’anàlisi econòmic-financer. 
 
  Així, doncs, estem en condicions aquella pregunta que ens formulàvem a la 
introducció d’aquesta tesina: ¿la possible dinamització que la Generalitat defensa 



ANÀLISI  DE  LA  VIABILITAT  ECONÒMICA  I  SOCIAL  D’UN  TREN  DE  RODALIES 

 103

respon una esperança real o darrera de les afirmacions de millora hi ha uns 
interessos polítics de cara a futures accions?. Aquest pregunta apareixia en el 
context de les exigències de les autoritats catalanes que emparant-se amb l’Estatut 
d’autonomia, reclama el traspàs de les competències en matèria dels mitjans de 
transport que circulen per l’interior de Catalunya. 
 
 La resposta no eludeix la part corresponent a la maniobra política, però 
tanmateix, un futur millor per a la línia és factible i si a més obra el camí per a què 
la Generalitat adquireixi les competències del transport, és doblement positiu, ja 
que com també s’exposava a la introducció la sempre difícil concertació entre les 
diferents administracions públiques provoca continus endarreriments en l’execució 
de les actuacions previstes, i una pèrdua d’oportunitats de captació de tràfic i 
activitat econòmica. Així que en aquest sentit és positiu que la coordinació del 
transport vingui donada per a una sola administració i com a mínim per proximitat 
la Generalitat és un molt bona candidata. 
 
 D’altra banda els costos actuals són força raonables per a una línia 
d’aquestes característiques, especialment si es té en compte l’estat del trens, però 
les despeses es poden rebaixar aplicant una política d’eficiència, basada per 
exemple en els paràmetres que s’han establert al llarg d’aquest treball i a l’inici 
d’aquestes conclusions. Una política que s’adapti a les necessitats bàsiques del 
viatger i de l’operador per a dur a terme una bona explotació. 
 
  El fort creixement que es preveu en general a Catalunya i en concret a 
l’entorn de a línia, no només permetrà aquesta revitalització, sinó que fa necessari 
impulsar de manera sostenible les infrastructures o per tant el transport públic, 
però cal fer un esforç, i en aquest sentit FGC té una bona oportunitat que no pot 
desaprofitar per demostrar que és capaç de dinamitzar línies, la qual cosa la fa 
totalment apte per fer-se càrrec en el futur d’altres línies que no són tan deficitàries 
com el tren de La Pobla ho és actualment i per tant que és una bona candidata a 
fer-se càrrec de futurs traspassos.  
 
 
3. L’Observatori de Costos [6] 
 
  
 El creixement esmentat i la necessitat de generar una xarxa sostenible de 
transport, requereixen eines de treball per poder a terme les actuacions 
apropiades. En aquest sentit és imprescindible que [6] es revisi a fons com a mínim 
en matèria de regional i rodalies si es pretén que sigui una eina útil. Som 
conscients que ha de tractar-se d’un document orientatiu, però com hem demostrat 
durant la tesina, molts dels costos que apareixen són desorbitats i això pot 
perjudicar clarament el ferrocarril en les preses de decisions. Prova d’això són 
alguns dels resultats exposats a [10] i [12] ja que pel cas dels ferrocarrils estan 
basats en l’Observatori. 
 
 Per últim i per finalitzar aquest apartat de conclusions, m’agradaria sumar-
me a les veus que reclamen la necessitat de crear més eines útils per crear un 
transport públic de qualitat i sostenible. Espero que aquest treball serveixi aquesta 
causa.  
 




