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8 Anàlisi del sistema ferroviari de viatgers 
 
El sistema ferroviari de viatgers de la RMB, com ja s’ha vist en els apartats 
anteriors, està conformat per quatre xarxes diferenciades (Figures 8.1 i 8.2) que 
són operades per quatre empreses diferents: 
 

• Renfe 
 
• FGC 

 
• TMB 

 
• TRAM 

 
 

Aquestes quatre xarxes tenen característiques tècniques i jurídiques pròpies 
que fan que hagin de ser operades de forma diferent sense possibilitat 
d’interoperabilitat entre elles. En aquest terme cal parlar d’aspectes 
infraestructurals diferenciadors com són l’electrificació, els bloqueigs, l’amplada 
de via... Pel que fa als aspectes jurídics, en el cas de Renfe, la seva xarxa no 
és administrada per l’operador sinó per una entitat destinada a tal fi, l’ADIF 
(Administrador De Infraestructuras Ferroviarias). 
 
Alhora, el conjunt de cada xarxa pot ser subdividit en altres subxarxes degut a 
què poden estar físicament aïllades o bé poden presentar característiques 
tècniques diferents, mai des del punt de vista d’utilització per part de l’usuari. 
 
Per poder fer una anàlisi acurada de la xarxa se subdividiran els diferents punts 
d’estudi en tres apartats diferenciats: 
 

• Les línies. 
 

• La interoperabilitat. 
 

• Les estacions. 
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Figura 8.1: Xarxes d’ADIF/Renfe i de FGC en l’àmbit de la RMB. 

Font: Elaboració pròpia 
 

 
Figura 8.2: Xarxes d’ADIF/Renfe, FGC, TMB metro i TRAM a Barcelona. 

Font: Elaboració pròpia 
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8.1 Les línies 
 
Les línies ferroviàries que actualment són explotades a la RMB presenten 
deficiències motivades per diferents aspectes clau com poden ser: 
 

• Sistemes de senyalització i bloqueig. 
• Existència de colls d’ampolla, directament relacionats amb: 

o El nombre de vies. 
o Les circulacions de trens. 

 
El segon punt té una especial incidència sobre les velocitats a la xarxa. 

8.1.1 Les circulacions de trens 
 
Els plànols de les figures 8.4 a la 8.7 representen les circulacions que es 
produeixen a les línies ferroviàries de la RMB. El tràfic al llarg del dia pot ser 
capaç de mostrar quina és la importància dins de la xarxa del tram; les 
circulacions durant l’Hora Punta mostren quina és la capacitat del tram per 
poder absorbir la major intensitat de trens així com per indicar la possibilitat 
d’introduir nous trens en el període de màxima exigència de transport. 
 
En  general, a tot el sistema de la RMB se segueix una tendència per la que 
aquells trams en què s’hi produeixen més circulacions són aquells en què la 
intensitat de tràfic de trens és superior durant l’Hora Punta (Figura 8.3). La 
combinació d’aquest fet amb les deficiències derivades de la pròpia 
infraestructura determinarà els colls d’ampolla del sistema ferroviari. 
 
 

 
Figura 8.3: Relació entre les circulacions diàries i en hora punta dels serveis 

ferroviaris. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del capítol 6 
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Figura 8.4: Nombre de circulacions del sistema ferroviari de la RMB en tot l’àmbit. 

Font: Elaboració pròpia 
 
 
 

 
Figura 8.5: Nombre de circulacions del sistema ferroviari de Barcelona ciutat. 

Font: Elaboració pròpia 
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Figura 8.6: Nombre de circulacions Hora Punta del sistema ferroviari de la RMB. 

Font: Elaboració pròpia 
 
 

 
Figura 8.7: Nombre de circulacions Hora Punta al nucli de Barcelona. 

Font: Elaboració pròpia 
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8.1.1.1 Xarxa d’ADIF/Renfe 
 
Segons el que s’ha avançat a la taula 6.37 la distribució de circulacions per la 
xarxa d’ADIF/Renfe és la que hi ha representada a les figures de les pàgines 
91 i 92.  
 
Segons aquests plànols, les circulacions de trens de la xarxa que explota Renfe 
decreixen a mesura que hom s’allunya del nucli urbà de Barcelona. D’altra 
banda, segons les dades, hi ha un gran volum de circulacions a les línies de la 
costa mentre que les línies de l’interior tenen un volum menor de trens al dia. 
Aquest fet està íntimament relacionat amb la concentració de població a la 
costa i en la conurbació de Barcelona. 
 
Així, en general es considera que un tram passa a ser conflictiu si se supera el 

70 % del seu grau d’ocupació (
Capacitat

PuntaHoransCirculacio __ ). En aquest sentit 

són d’especial transcendència: 
 

• El tram que uneix Barcelona Sants amb la Pça. Catalunya (i 
conseqüentment el mateix túnel fins Arc de Triomf) presenta actualment 
una gran saturació. En algunes franges horàries hi ha programat un tren 
de més respecte la seva capacitat teòrica el que té com a conseqüència 
retards i inestabilitats en l’establiment dels horaris. Juntament amb això, 
hi ha problemes infraestructurals i de gàlib que limiten la circulació de les 
unitats de la sèrie 450. El seu grau d’ocupació supera el 100 %. 

 
• La combinació del coll d’ampolla anterior amb l’existència d’un únic túnel 

alternatiu per travessar Barcelona fa que el propi sistema dins de la 
ciutat sigui un punt conflictiu important. Així, el túnel que uneix Sants 
amb Passeig de Gràcia i Clot ja està amb un grau de saturació superior 
al 70 % (hi circulen els trens de la línia R2 així com també altres 
serveis). No obstant, la construcció del túnel per a l’Alta Velocitat 
permetrà alliberar de la ciutat algunes de les circulacions corresponents 
a trens de Llarg Recorregut. 

 
• Existeixen zones de la xarxa, on hi ha cisallaments, escapaments i vies 

d’apartat que requeririen d’un estudi específic per conèixer exactament 
les incidències que provoquen. Especialment conflictiu resulta el 
cisallament existent entre Gornal i Can Tunis on els trens de 
mercaderies han de travessar la línia de Vilanova (2 vies), la via que 
uneix Sants amb l’aeroport de El Prat així com una altra via d’accés a 
Can Tunis de forma que això ocasiona interferències en els serveis. No 
obstant, ja està s’està executant la construcció d’una variant que unirà 
Can Tunis amb la línia de Vilafranca (amb via de dos amples, 
internacional i ibèric) sense que els trens de mercaderies hagin de 
travessar les vies. Aquesta actuació tindrà conseqüències sobre els 
serveis de mercaderies que seran analitzades al capítol 9. 
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8.1.1.2 Xarxa de FGC 
 
Les dues línies que explota FGC tenen grans diferències pel que fa a la 
quantitat de trens que hi circulen per les vies. Així, la línia del Vallés, que 
discorre per un eix amb una densitat de població molt elevada té un nombre de 
circulacions molt important, comportant-se com un autèntic metro. Aquesta 
funció però, queda especialment marcada entre el tram que va de Pça. 
Catalunya a Gràcia, en el que actualment hi ha greus problemes de saturació 
de les vies pel que fa a nombre de circulacions (més de 480 al dia i 31 en Hora 
Punta), fet que s’agreuja degut a que l’estació de Catalunya és un cul-de-sac.   
 
No succeeix el mateix a la línia Llobregat – Anoia que, mentre que manté un  
flux mitjanament important de trens fins El Palau (fins i tot fins Martorell), la 
resta de la línia (en els seus dos ramals) té un nombre discret de circulacions. 
No obstant, existeix un coll d’ampolla que pot ser causa de limitacions en el 
nombre de serveis que s’estableixen fins a Martorell i que és l’existència d’un 
tram de via única a l’estació de Pallejà.  
 

8.1.1.3 Xarxa de metro de TMB 
 
Per ser una xarxa de tren metropolità les seves freqüències de circulació són 
molt importants, especialment en Hora Punta (veure figures 8.5 i 8.7 de la zona 
central de Barcelona). 
 
No obstant, entre les diferents línies s’observen diferències importants ja que, 
mentre que les línies L3 i L5 superen les 20 circulacions en Hora Punta, no és 
així en la resta, on se situen al voltant de 15 en el cas de les línies L1 i L4 i 18 a 
la línia L2. 
 
Novament en aquest aspecte cal parlar de les tendències de mobilitat de les 
persones que principalment fan servir aquell servei de metro que els hi porta al 
seu lloc de treball així com a les zones turístiques de la ciutat de Barcelona (el 
centre bàsicament). En aquest sentit, les línies 3 i 5 compleixen tots dos 
requisits de forma que el seu volum de passatgers i, per tant, de trens en 
circulació, és superior. 
 

8.1.1.4 Xarxa de tramvia TRAM 
 
La xarxa de tramvia, amb les seves característiques especials pel que fa a una 
circulació en superfície en què ha de compartir espai amb altres serveis de 
transport, fa que el seu principal competidor sigui l’autobús. En aquest aspecte, 
el nombre de circulacions que proporciona el tramvia, especialment en Hora 
Punta amb freqüències que poden ser de 5 minuts, deixen molt enrere les 
prestacions que ofereix el servei d’autobús urbà, sense tenir en compte la 
fiabilitat i major regularitat dels serveis ferroviaris. 
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8.1.2 Sistemes de senyalització i bloqueig 
 
Els diferents sistemes de senyalització i bloqueig que ja s’han descrit a 
l’inventari queden repartits a la RMB segons les figures de la 8.8 a la 8.11. 

Figura 8.8: Sistemes de senyalització a la RMB. 
Font: Elaboració pròpia 

 

Figura 8.9: Sistemes de senyalització a la zona de Barcelona. 
Font: Elaboració pròpia 
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Figura 8.10: Sistemes de bloqueig a la RMB. 

Font: Elaboració pròpia 
 
 

 
Figura 8.11: Sistemes de bloqueig a la zona de Barcelona. 

Font: Elaboració pròpia 
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8.1.2.1 Xarxa d’ADIF/Renfe 
 
De les dades proporcionades per Renfe els sistemes de senyalització queden 
reduïts a “senyalització lluminosa”, és a dir, mitjançant semàfors, el que no és 
gens indicatiu del règim d’explotació que es duu a terme. No obstant, els 
sistemes de bloqueig implantats al llarg de la xarxa ja permeten donar una 
bona aproximació a la situació que es viu al tram considerat. 
 
Així, s’observa que s’utilitza bloqueig de tipus BAB a les vies principals que 
segueixen tota la costa (entre Sitges i Arenys de Mar) així com també entre 
Sant Vicenç de Calders i Barcelona per l’interior. 
 
Aquest tipus de bloqueig és més car que els altres utilitzats però molt més 
eficient, permet una superior capacitat de les línies i ajuda a fer una gestió més 
àgil de les circulacions ferroviàries. Està situat en aquestes línies donat que és 
en elles on d’una banda es produeix el major nombre de circulacions (en el cas 
de la costa i de la ciutat de Barcelona i la seva conurbació) i on hi ha una major 
conflictivitat pel que fa a les circulacions mixtes de viatgers i de mercaderies 
(com és el cas de la línia que uneix Sant Vicenç de Calders i Barcelona per 
l’interior i, en menor mesura, per la línia de la costa). 
 
Jeràrquicament menys important pel que fa al nombre de circulacions hi ha la 
línia R2 en la seva branca fins Maçanet (i la seva continuació fins Girona i 
frontera francesa) que per aquest motiu disposa de bloqueig de tipus BAD (no 
banalitzat); també té aquest tipus de bloqueig la mateixa línia R2 des de Sitges 
fins Sant Vicenç de Calders, en què, malgrat l’existència també de circulacions 
mixtes, el nombre de trens que hi circulen és inferior que l’existent fins la ciutat 
de Barcelona. El perllongament de la línia R4 a partir de Terrassa també té 
aquest tipus de bloqueig. 
 
En un altre terme queden les línies de via única. D’una banda la línia que uneix 
Barcelona amb Vic disposa de bloqueig de tipus BAU, que és substituït a partir 
d’aquesta última població per bloqueig telefònic. Finalment, a partir d’Arenys, i 
fins Maçanet, per la línia que és explotada de forma exclusiva per la R1 disposa 
de sistema BEM, molt relacionat amb les escasses circulacions de ferrocarril en 
aquesta branca (entre 2 i 4 en Hora Punta). 
 

8.1.2.2 Xarxa de FGC 
 
En el tema de la senyalització, cadascuna de les dues subxarxes de què consta 
FGC és homogènia disposant: 
 

• FAP i senyals lluminosos la línia Llobregat – Anoia. 
• ATP i senyals lluminosos la línia del Vallès. 

 
Aquests sistemes de senyalització estan lligats al bloqueig utilitzat en les 
subxarxes. Així mentre que en la línia del Vallès el poc convencional sistema 
ATP combina la senyalització amb el bloqueig, la línia Llobregat – Anoia 
presenta diferents sistemes: dins del nucli urbà de la ciutat de Barcelona i fins 
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Sant Boi, s’utilitza el sistema CTC així com també es fa entre Quatre Camins i 
Martorell. Aquest últim, òptim per a la circulació en via única, també l’utilitza 
FGC en els seus trams de via doble, de forma que es té la xarxa controlada des 
del centre de control. Quan la línia, a partir de Martorell se subdivideix en els 
ramals de via única d’Igualada i Manresa segueix mantenint el sistema CTC, de 
forma que es podrien arribar a aconseguir capacitats d’entre 60 i 80 
circulacions diàries. 
 

8.1.2.3 Xarxa de metro de TMB 
 
El metro, per les seves característiques de servei, té en els sistemes ATP (i en 
particular l’ATP/ATO) les millors opcions per aconseguir una gestió òptima de 
les circulacions en les línies. Així, s’està fent un gran esforç per transformar 
totes les línies a aquest sistema tot i que encara hi ha greus mancances a la 
línia L1, on s’utilitza senyalització GRS combinada amb bloqueigs Tren-STOP, 
que està previst de canviar en els pròxims anys. 
 

8.1.2.4 Xarxa de tramvia TRAM 
 
El sistema de senyalització utilitzat en el tramvia, i del que ja s’han explicat les 
característiques, els seus avantatges i inconvenients a l’apartat 6.1.4, s’ha 
plantejat com a idoni per a aquest tipus de servei degut a què simplifica 
l’aplicació de la prioritat i minimitza les afectacions al transport sobre carretera. 
No obstant, la implantació d’aquest sistema limita la capacitat del tramvia. Així, 
en determinades zones, per iniciativa dels ajuntaments o per ser punts 
conflictius, està aplicada la prioritat absoluta, sistema de gestió del tràfic que 
d’altra banda s’està demanant posar des de diferents associacions de transport 
i per part dels usuaris.  
 

8.1.3 Nombre de vies 
 
El nombre de vies de què disposen els serveis de ferrocarril normalment estan 
condicionats pel nombre de circulacions que hi ha en els diferents ramals, de 
forma que a partir d’un cert nivell de circulacions les interferències entre els 
trens fan que la capacitat de la línia estigui tan limitada que fa impossible 
l’ampliació del nombre de circulacions per a via única. A la RMB la disposició 
de les vies queda reflectida a les figures 8.11 i 8.12. 
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Figura 8.11: Nombre de vies (única en vermell) del sistema ferroviari de la RMB. 

Font: Elaboració pròpia 
 

8.1.3.1 Xarxa d’ADIF/Renfe 
 
Actualment la línia ferroviària Barcelona – Vic, fora de la conurbació de 
Barcelona (a partir de Montcada B.), i la línia Barcelona – Maçanet per la costa 
a partir d’Arenys de Mar disposen de traçat en via única de forma íntegra. No 
obstant, cal dir que són aquests alguns dels trams de la xarxa que suporten un 
tràfic menor (veure la taula 6.37 de l’apartat 6.4.1). A aquests dos trams cal 
afegir el ramal que Renfe explota de forma exclusiva com a nexe d’unió entre la 
ciutat de Barcelona (Barcelona Sants) i l’aeroport de El Prat, amb només 2 
circulacions en Hora Punta i 34 al dia. 
 

8.1.3.2 Xarxa de FGC 
 
A la línia del Vallès únicament en el tram final, entre la penúltima i última 
estacions de la línia (Figura 8.11), FGC disposa de via única. Així, aquest fet, 
juntament amb les intensitats de circulació i els sistemes de senyalització i 
bloqueig d’aquesta subxarxa de FGC deixen clar la seva vocació de metro del 
Vallès. 
 
Pel que fa a la línia Llobregat – Anoia, presenta grans limitacions en la 
implantació de via doble. Així, és molt conflictiu per al tràfic que s’estableix 
entre Barcelona i Martorell el petit tram que a Pallejà existeix en via única. No 
obstant, aquesta deficiència està actualment en procés de ser eliminada 
mitjançant les obres de renovació i desdoblament (i soterrament) de les vies al 
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seu pas per aquesta població. Amb aquesta actuació serà possible poder donar 
un veritable servei de metros regionals que podran arribar fins Martorell. 
 
A partir de l’estació de Martorell Enllaç, la línia Llobregat – Anoia queda 
subdividida en dues línies que porten fins a Manresa i Igualada mitjançant 
infraestructura en via única (Figura 8.11), suficient per als serveis que 
actualment s’hi presten però que pot suposar un problema important per a una 
possible ampliació dels serveis fins a aquestes poblacions. 
 

 
Figura 8.12: Nombre de vies (única en vermell) del sistema ferroviari de Barcelona. 

Font: Elaboració pròpia 

8.1.3.3 Xarxa de metro de TMB 
 
En la totalitat de les línies principals (L1 a L5)  existeix via doble com correspon 
a un servei de ferrocarril metropolità dins d’un nucli tan important com és 
Barcelona (Figura 8.12). D’altra banda, el metro lleuger de la L11 està 
configurat amb via única. No obstant, el seu dimensionament va respondre a 
una possible ampliació futura a doble via i metro normal (actualment apreciable 
en les dimensions i col·locació de les andanes de les estacions). 
 

8.1.3.4 Xarxa de tramvia TRAM 
 
En general aquest servei disposa de via doble en el seu traçat. No obstant són 
dos els punts on s’hi troba via única i que es transformen en clars limitadors de 
la capacitat del servei front a possibles ampliacions de les freqüències: 
 

• En els ramals Montesa – Sant Just i Bon Viatge – Sant Martí de 
l’Erm-Baixador a la xarxa de TRAMBAIX, amb un total de 3,5 km.  

 

L11

TRAMBAIX 
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8.1.4 Velocitat comercial 
 
Els serveis ofertats pels quatre operadors de la RMB es presenten en aquest 
aspecte com a complementaris. Així, segons la interestació, i per tant, segons 
el tipus de servei (urbà amb interestacions petites, curta o llarga rodalia amb 
interestacions superiors) les velocitats comercials són diferents. A la figura 8.13 
es pot apreciar com el tramvia, amb interestacions inferiors, té també una 
velocitat comercial menor. D’altra banda, Renfe ofereix en general serveis de 
llarga rodalia de forma que les seves velocitats comercials són superiors. Per 
últim, a la mateixa figura es pot observar com FGC ofereix diferents tipus de 
serveis, presentant característiques de metro en alguns trams i en altres de 
rodalia tipus Renfe.  
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Figura 8.13: Relació velocitat comercial-interestació del sistema ferroviari de la RMB. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels operadors 
 
Com ja s’ha avançat les velocitats comercials dels diferents operadors es veu 
molt condicionada per part dels colls d’ampolla que existeixen a la xarxa, de 
forma que per aconseguir velocitats comercials superiors un primer pas hauria 
de ser el de solucionar aquests punts conflictius. Altres maneres de millorar 
aquesta velocitat serien: 
 

• Reduir les interferències entre el tràfic de passatgers i de mercaderies, o 
bé entre els propis serveis de passatgers, degut a la presència de 
cisallaments a les vies. 

 
• Millorar els sistemes de bloqueig i senyalització, de forma que es pogués 

augmentar la capacitat de les línies. 
 

• Fer millores en el traçat (desdoblaments de via o bé canvis del propi 
traçat de la via). 

 
• Canviar el material mòbil (que en general no és el factor limitant). 
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8.2 Interoperabilitat  
 
La dificultat per operar entre les diferents xarxes no és només un problema de 
l’òrbita internacional sinó que també queda palès en les diferents xarxes que 
conformen el sistema ferroviari general. Així, a la RMB aquest problema queda 
evidenciat en cadascun dels medis ferroviaris que són operatds i en diferents 
aspectes, com són: 
 

• L’ample de via. 
• L’electrificació. 
• Els sistemes de senyalització i bloqueig. 

 
A més, la pròpia política ferroviària fa que les diferents xarxes, operades per 
empreses diferents, tinguin una futura evolució que mantindrà les diferències 
que actualment existeixen. És més, el problema quedarà agreujat quan entri en 
servei la línia d’Alta Velocitat fins la frontera francesa que discorrerà sobre 
ample internacional i amb electrificació diferent (25.000 Vac) a les 
característiques habituals de les línies convencionals de Renfe/ADIF. 
 

8.2.1 L’ample de via 
 
A la RMB hi conviuen tres amples de via diferents que són utilitzats pels 
diferents operadors segons el que mostra la taula 8.1 i les figures 8.14 i 8.15. 
 

 
Figura 8.14: Amples de via presents al sistema ferroviari de la RMB. 

Font: Elaboració pròpia 
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Figura 8.15: Amples de via presents al sistema ferroviari del nucli de Barcelona. 

Font: Elaboració pròpia 
 

OPERADOR AMPLES DE VIA 
Renfe 1.668 mm (en un futur també 1.435 mm) 
FGC 1.435 mm i 1.000 mm 

TMB metro 1.668 (1.674) mm i 1.435 mm 
TRAM 1.435 mm 

Taula 8.1: Amples de via utilitzats pels operadors de la RMB. Font: Elaboració pròpia 
 
Pel que fa a Renfe, actualment disposa d’ample ibèric a totes les seves línies, 
el que li permet moure els combois que fan els serveis pel territori segons les 
exigències de la demanda de transport. No passa el mateix a FGC, que, a més 
de tenir les dues xarxes físicament separades, tenen un ample de via diferent: 
és impossible el moviment del material mòbil des de la línia del Vallès a la 
Llobregat – Anoia. 
 
Més curiós és el cas de la xarxa de metro de Barcelona que, tot i donar un 
servei totalment homogeni, els inicis de la seva construcció van marcar que una 
de les línies fos d’ample diferent a la resta: la L1 és d’ample ibèric mentre que 
la resta és d’ample internacional. D’aquesta manera és impossible que els seus 
combois puguin servir de suport a la resta de les línies, així com també no 
poden rebre altres trens. Això ha provocat que aquesta línia tingui un parc 
mòbil fix, limitat als trens de la sèrie 4.000, que dóna problemes de servei en 
casos d’avaries o de fortes intensitats de demanda. 
 
Finalment, la xarxa de tramvia de Barcelona té un ample de via homogeni de 
1.435 mm. No obstant els avantatges que això suposaria per a fer 
transvasament de material mòbil, aquest queda impedit per la separació física 
que actualment existeix entre el TRAMBAIX i el TRAMBESÒS. 
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8.2.2 L’electrificació 
 
Les xarxes ferroviàries de passatgers de la RMB es troben totalment 
electrificades. De la mateixa manera que els diferents operadors tenen amples 
de via diferents, el mateix succeeix amb l’electrificació pel que fa al voltatge. No 
obstant, sembla que ha hagut un criteri homogeni per a l’elecció del sistema 
d’electrificació ja que tots ho fan amb corrent continu. Les raons són diverses: 
 

• Motors més fiables. 
• Major flexibilitat de funcionament. 
• Major potència. 

 
Les diferents electrificacions (voltatges) poden ser apreciades a les figures 8.16 
i 8.17 per als serveis ferroviaris de la RMB en general i dins de la ciutat de 
Barcelona en particular, respectivament. Cadascun dels operadors utilitza 
material mòbil propi de forma que els diferents voltatges no representen , en 
general, cap problema en l’explotació de les xarxes de la RMB. Únicament hi 
ha problemes d’interoperabilitat en la mateixa xarxa en el cas del metro entre la 
L1 i la resta de les línies: mentre que la primera utilitza 1.500 Vcc, la resta 
estan electrificades amb 1.200 Vcc. 
 
Aquesta situació, juntament amb l’ample de via diferent, fa que el 
transvasament de combois entre la línia L1 i la resta de línies estigui doblement 
impossibilitat. 
 
 

 
Figura 8.16: Electrificació (voltatge) a les línies ferroviàries de la RMB. 

Font: Elaboració pròpia 
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Figura 8.17: Electrificació (voltatge) a les línies ferroviàries del nucli de Barcelona. 

Font: Elaboració pròpia 
 
 

8.2.3 La senyalització i els sistemes de bloqueig 
 
Els sistemes de senyalització i bloqueig no estan únicament relacionats amb la 
capacitat de les línies sinó que també són causa de mancances pel que fa a la 
interoperabilitat. Així, a nivell internacional la problemàtica associada és bastant 
greu ja que s’han de realitzar canvis de personal de conducció o bé donar una 
formació específica, utilització de maquinària diferent, etc. 
 
Dins de la RMB aquest problema també queda manifestat però de forma molt 
més reduïda ja que el personal i el material mòbil són utilitzats de forma 
exclusiva per cadascun dels operadors.  
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8.3 Les estacions 
 
Pel que fa a la situació de les estacions, la interestació mitjana augmenta a 
mesura que les línies ferroviàries deixen de tenir un caràcter urbà (centrat a 
l’àmbit de la ciutat de Barcelona). Els problemes relacionats amb el seu 
posicionament, però, no són susceptibles d’anàlisi per a possibles millores, és 
un tema que s’ha de solucionar des de la planificació de les línies. Es podria 
plantejar la construcció o eliminació d’estacions però això requeriria d’estudis 
de demanda de transport que no són objecte d’aquest estudi. 
 
Deixant de banda aquestes consideracions, les estacions, com a punt d’entrada 
al sistema ferroviari, presenten les seves principals mancances en dos 
aspectes bàsics: 
 

• L’accessibilitat. 
• La capacitat per facilitat el pas del vehicle privat al transport ferroviari. 

 
Altre punt conflictiu també serien les característiques de capacitat de les 
andanes. Aquest problema requeriria un estudi específic per a cadascuna de 
les estacions.  No obstant, és ben coneguda la problemàtica que en aquest 
tema existeix a FGC a les estacions de Gràcia i Provença (on el problema 
s’agreuja degut a que l’estació serveix d’intercanviador entre les línies L3 i L5). 
En les hores de màxima afluència de persones l’amplada de les andanes es 
mostra com a insuficient, de forma que es poden donar situacions de perill de 
caiguda de gent a les vies. Actualment, el problema ha estat solucionat a 
l’estació de Provença mitjançant la col·locació d’unes portes d’andana. En tot 
cas, està prevista l’ampliació de les estacions. 
 
 

8.3.1 Accessibilitat per a PMR 
 
En aquest sentit, les diferents xarxes, especialment en els serveis de caire 
urbà, estan fent un gran esforç. No obstant, s’aprecien diferències molt 
importants entre els diferents operadors. Una visió general de l’adaptació de les 
estacions de la RMB es pot veure a les figures 8.18 i 8.19. En aquest apartat 
també s’indicarà l’adaptació a PMR del material mòbil per estar íntimament 
relacionada amb la de les estacions. 
 

8.3.1.1 Xarxa d’ADIF/Renfe 
 
Aquesta xarxa, d’àmbit estatal presenta els pitjors resultats pel que fa a 
adaptació a PMR, amb únicament un 5 % de les estacions adaptades. No 
obstant, la situació s’agreuja encara més quan s’analitzen els combois 
ferroviaris que no hi estan adaptats. 
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Figura 8.18: Adaptació a PMR de les estacions de la RMB. 

Font: Elaboració pròpia 
 
 

 
Figura 8.19: Adaptació a PMR de les estacions del nucli de Barcelona. 

Font: Elaboració pròpia 

8.3.1.2 Xarxa de  FGC 
 
El problema de l’accessibilitat a FGC s’està resolent de forma exitosa com així 
ho demostra que aproximadament el 75 % de les estacions hi estigui adaptada. 
No obstant, en aquest aspecte hi ha greus mancances a l’àmbit urbà de la 
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ciutat de Barcelona donat que les estacions estan soterrades. No obstant, la 
política de construcció d’ascensors i altres medis d’accés intentarà solucionar 
els problemes en un futur. 
 
Pel que fa al material mòbil, la seva accessibilitat s’està solucionant mitjançant 
la utilització de cotxes amb pis baix en el cas de la línia Llobregat – Anoia, 
mentre que a la línia del Vallès els trens hi estan adaptats. 
 

8.3.1.3 Xarxa de metro de TMB 
 
Actualment, de les dades de l’apartat 6.2.3 només un 35 % de les estacions hi 
està adaptada (incloent les estacions que ho estan de forma parcial). No 
obstant, s’estan duent a terme obres que faran que aviat estigui adaptades un 
60 %. En els propers anys la política que està duent a terme TMB pel que fa a 
PMR portarà a tenir la xarxa íntegrament adaptada. 
 
Pel que fa al material mòbil, excepte a les sèries S – 500 i S – 5000, a la resta 
dels trens que hi circulen per la xarxa no estan adaptats. 
 

8.3.1.4 Xarxa de tramvia TRAM 
 
Tant pel que fa a les estacions com al material mòbil que hi circula per la xarxa 
aquest servei està totalment adaptat a PMR.  
 

8.3.2 Aparcaments de dissuasió  
 
La construcció d’aparcaments de dissuasió, Park & Ride, respon a una política 
per fer un transvasament de persones des del tràfic privat al transport públic de 
forma que es facilita l’intercanvi modal. Així, aquest tipus d’aparcament 
únicament té sentit en aquelles localitzacions on la mancança de transport 
públic fa que les persones hagin d’agafar el vehicle privat des de casa seva fins 
al lloc on poden accedir al servei ferroviari que li és més adient. D’aquesta 
manera, és lògic que el servei de metro i de tramvia de la ciutat de Barcelona 
no hi tinguin aquest tipus d’aparcament, així com tampoc les estacions de FGC 
i Renfe que estan situades dins d’aquest nucli urbà. 
 
La disposició dels aparcaments de dissuasió al sistema ferroviari de la RMB 
queda reflectit a les figures 8.20 i 8.21. 
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Figura 8.20: Places d’aparcament a les estacions del sistema ferroviari de la RMB. 

Font: Elaboració pròpia 
 

 
Figura 8.21: Tipus d’aparcament de les estacions del sistema ferroviari de la RMB. 

Font: Elaboració pròpia 
 

8.3.2.1 Xarxa d’ADIF/Renfe 
 
De les dades que s’han proporcionat a l’inventari ferroviari s’hi pot concloure 
que més d’un terç de les estacions disposen d’aquest tipus de servei, superant 
el 70 % a la línia de Vilanova – Maçanet. En aquest aspecte, cal destacar el 
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que ja s’ha avançat: l’única manera de captar viatgers en aquelles zones de 
baixa densitat de població on hi ha carència de transport públic és mitjançant la 
implantació d’aparcaments que atreguin la gent que ha de moure’s amb 
transport privat des dels seus habitatges. En aquest aspecte, la xarxa de Renfe 
passa per molts punts del territori amb aquestes característiques. 
 

8.3.2.2 Xarxa de FGC 
 
La línia del Vallès té un nombre d’aparcaments Park & Ride disponible més 
elevat que no pas la línia Llobregat – Anoia. No obstant, la situació es 
enganyosa donat que del total de 2.508 places disponibles, 1.400 pertanyen als 
aparcaments de la Universitat Autònoma. Fent una anàlisi segons el nombre 
d’estacions que hi disposa d’aparcament de dissuasió, la línia Llobregat – 
Anoia presenta millors resultats, amb pràcticament un 50 % de parades amb 
aparcament.  
 
En aquesta política per facilitar la intermodalitat, cal destacar les iniciatives que 
s’estan realitzant a FGC per facilitar l’aparcament a les bicicletes. Al plànol de 
la figura 8.21 s’hi pot apreciar on estan situades les places de pàrking 
destinades a aquest medi de transport i de les que hi ha previst obrir més en un 
futur molt pròxim. 
 
 




