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Resum 
 

Actualment, la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) està en un procés de 
creixement econòmic i demogràfic que el ferrocarril ha d’aprofitar per convertir-se en un mitjà 
de transport competitiu front el vehicle privat. En aquesta línia, s’està duent a terme una 
potenciació de l’ús del transport públic des dels organismes competents que queda reflectit en 
la realització de plans d’infraestructures i mobilitat. Amb aquest marc, el present estudi respon 
a la necessitat de l’ATM de realitzar un inventari de la xarxa i el seu posterior anàlisi per a la 
redacció del Pla Director de la Mobilitat. A partir del document podrà ser duta a terme la presa 
de decisions en matèria d’actuacions a les xarxes ferroviàries. 

 
El sistema ferroviari de la RMB ha estat un dels elements vertebradors del territori des 

de la seva implantació a mitjans del segle XIX. La seva evolució s’ha produït mitjançant 
iniciatives molt heterogènies que han donat lloc a quatre xarxes principals diferenciades que 
donen serveis complementaris: urbà (metro i tramvia) i curta i llarga rodalia, en la seva variant 
de transport públic col·lectiu, i transport de mercaderies. Alhora, el desenvolupament aïllat s’ha 
traduït en una gestió separada de les xarxes de forma que cadascuna d’elles té operadors 
independents: ADIF/Renfe, FGC, TMB (metro) i Tramvia de Barcelona (tramvia). 

 
En el present treball, per a cadascuna de les xarxes ferroviàries, s’ha dut a terme en 

primer lloc una recopilació d’informació. Posteriorment, les dades han estat bolcades a un 
sistema d’informació geogràfica per a realitzar la seva anàlisi. Aquesta s’ha fet des de dues 
vessants: el transport de viatgers i el de mercaderies. Pel que fa a aquest últim servei ferroviari, 
aprofita en molts trams la infraestructura utilitzada pels serveis de viatgers, de forma que s’hi 
produeixen interferències (reflectides també en l’anàlisi de les xarxes). 

 
La diagnosi de la situació del ferrocarril a la RMB s’ha realitzat des de tres punts de 

vista diferents: les línies, la interoperabilitat i les estacions/terminals. 
 
L’estudi de les línies ha reflectit com el creixement de la mobilitat de la RMB, i per tant 

de les circulacions, ha fet sorgir diferents colls d’ampolla i altres limitacions latents a la xarxa 
(mancances infraestructurals, problemes de capacitat i de disseny, etc.).  

 
L’anàlisi de la interoperabilitat ha demostrat que, malgrat ser un inconvenient greu en 

l’àmbit internacional, l’explotació de les xarxes de viatgers per diferents operadors i amb 
material mòbil propi limita els problemes. No succeeix el mateix a l’àmbit de les mercaderies en 
què les els serveis ferroviaris han de compartir infraestructura a diferents terminals.  

 
L’estudi de les estacions de viatgers s’ha fet des del punt de vista de la seva funció com 

a accés al sistema ferroviari. En aquest sentit, són dos els elements que més poden ajudar a 
una millora del servei i un increment de la utilització del ferrocarril: l’adaptació a l’accés per a 
persones de mobilitat reduïda (PMR) i la construcció d’aparcaments de dissuasió (Park & Ride). 
En el primer aspecte, s’està realitzant un gran esforç des dels operadors per aconseguir tenir la 
xarxa íntegrament adaptada (no és el cas de Renfe). En la política d’aparcaments P&R, fora del 
gran nucli de Barcelona, a les zones on hi ha dispersió de la població i de l’activitat industrial, 
es mostra com a un clar incentiu per atreure potencials usuaris. 

 
Com a nexe d’unió entre les estacions i les línies ferroviàries s’ha arribat a concloure 

que existeix relació entre els tipus de serveis donats i la velocitat comercial de les línies. En 
general, queda demostrat que menors interestacions (serveis de caire urbà) impliquen 
velocitats comercials inferiors, i viceversa. 

 
Finalment, pel que fa a les terminals de mercaderies, l’oferta donada a la RMB es 

presenta com a insuficient. Aquest fet queda agreujat degut a les carències infraestructurals i 
als problemes de gestió i interoperabilitat que existeixen. 




