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9 Anàlisi del sistema ferroviari de mercaderies 
 
La xarxa de mercaderies dins de la RMB presenta deficiències pel que fa a tres 
aspectes:  

• Les línies. 
• Les terminals ferroviàries. 
• La interoperabilitat. 

 

9.1 Les línies 
 
El transport de mercaderies queda molt limitat sobretot perquè té una prioritat 
inferior respecte al de viatgers (Figura 9.1). D’altra banda, també són un factor 
molt important en aquest aspecte les diferents velocitats comercials de 
transport, que provoquen que no sigui òptima l’ocupació de les vies. Així, la 
circulació en línies mixtes es defineix com un factor molt limitant del transport 
de mercaderies (Taula 9.1).  
 
OPERADOR TRAM TIPUS D’OPERACIÓ 

Renfe Sant Vicenç de Calders – Martorell 
(Castellbisbal) Mixta 

Renfe Martorell – L‘Hospitalet Mixta 

Renfe Sant Vicenç de Calders – Barcelona (fins els 
accessos al Port de Barcelona per la costa) Mixta 

Renfe  Martorell (Castellbisbal) – Cerdanyola 
Universitat  Mixta 

Renfe Cerdanyola Universitat - Mollet Mercaderies 

Renfe Cerdanyola Universitat - Barcelona Mixta 

Renfe Barcelona – Maçanet (per La Llagosta) Mixta 

Renfe Barcelona – Manresa  Mixta (de forma esporàdica) 

Renfe Barcelona – Vic  Mixta (de forma esporàdica) 

Renfe Barcelona – Maçanet (per la costa) Viatgers 

FGC Barcelona – Sant Boi Viatgers 

FGC Sant Boi – Martorell Enllaç Mixta 

FGC Martorell Enllaç – Igualada  Viatgers 

FGC Martorell Enllaç - Manresa Mixta 

FGC Manresa - Súria Mercaderies 

FGC Manresa – Sallent Mercaderies 

FGC Línia del Vallès Viatgers 

Taula 9.1: Tipus de circulació a les vies dels operadors amb transport de mercaderies. 
Font: CENIT (2006) 
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Figura 9.1: Circulacions de mercaderies al sistema ferroviari de la RMB. 

Font: Elaboració pròpia 
 
D’altra banda, existeixen alguns nuclis com Castellbisbal, Sant Vicenç de 
Calders i la zona del Port de Barcelona on es produeix la confluència de les 
diferents línies per on ciruculen mercaderies. Amb més detall encara, al tram de 
tràfic mixt des de la sortida de Can Tunis fins la bifurcació de Gornal hi ha un 
problema d’interferències entre serveis de passatgers i de mercaderies que ja 
s’ha avançat en el punt 8.1.1.1. Aquesta mateixa situació s’hi produeix al tram 
de Castellbisbal – Martorell, si més no agreujada per la incidència dels tràfics 
procedents del nord i del port. En un altre terme s’hi trobaria la intersecció de 
Sant Vicenç de Calders on arriben en circulació mixta tant els trens procedents 
de la costa com els de Martorell. 
 
Pel que fa a la solució plantejada al problema del cisallament de les vies a 
Gornal fins Can Tunis, la solució passa per la construcció d’un ramal directe 
des de Can Tunis fins la línia de Castellbisbal/Martorell a l’alçada d’Hospitalet 
(ja avançat al punt 8.1.1.1.). Aquesta actuació tindrà conseqüències sobre el 
tràfic de la línia ja que es tancarà l’accés a Can Tunis des de la línia de 
Vilanova. Com a conseqüència, totes les mercaderies que vulguin accedir al 
port ho hauran de fer des de la línia que passa per Martorell (i de forma  inversa 
les que surtin).  
 
A FGC la principal limitació de les seves línies es troba en la preferència que al 
tram mixt de circulació entre Manresa i Sant Boi es dóna als serveis de 
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passatgers, fet que restringeix fortament els seus horaris. En l’actualitat el 
nombre de circulacions que accedeixen al Port de Barcelona setmanalment és 
de 10 o 12. 
 
Altres limitacions estan relacionades amb problemes puntuals de la xarxa degut 
a l’existència de colls d’ampolla, trams amb via única o pel cisallament de les 
vies: 
 

• Existeix un tram de via única a l’extrem nord del ramal el Papiol – Mollet, 
quan la resta del ramal té via doble. 

 
• L’absència d’una connexió directa entre el ramal el Papiol – Mollet i la 

terminal de la Llagosta, al nus de Mollet. Aquest moviment obliga a fer 
maniobra de canvi de sentit i cisallament amb les vies generals a 
l’estació de Mollet Sant Fost (Figura 9.2). 
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Figura 9.2: Situació del cisallament a la Llagosta. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Google Earth 

 
• Longitud de les vies d’apartament entre Castellbisbal i Sant Vicenç de 

Calders insuficient. 
 

• L’existència d’un servei de passatgers (R7) que utilitza el ramal Papiol – 
Mollet que redueix la capacitat i altera les preferències de circulació. 

 
• Tram entre Lleida i Manresa de 60 km on la circulació s’ha de realitzar a 

30 km/h. 
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Una anàlisi particular mereix la problemàtica del Port de Barcelona centrada en 
els dos accessos des de Zona Franca i Morrot. Pel que fa a l’accés de Zona 
Franca: 
 

• Existència de 9 passos a nivell i de moltes interferències viàries en els 
trajectes que donen accés a les terminals. 

 
• Els mitjans de tracció són insuficients (en potència i en nombre). 

 
• El sistema ferroviari no té suficients mesures de seguretat, amb 

senyalització mitjançant semàfors accionats amb pedals i bloqueigs 
telefònics (BT), que és causa de baixa capacitat d’entrada de combois.  

 
• Hi ha l’existència de trams compartits per FGC i Renfe amb triple via que 

limiten la seva capacitat. 
 
A la terminal de Morrot, i l’accés a Contradic els problemes són els següents: 
 

• Accés limitat perquè tots els trens han de passar per Can Tunis i a més 
únicament una de les dues vies d’entrada és operativa, donat que l’altra 
és utilitzada per fer maniobres internes de la terminal. 

 
• L’accés a Contradic cisalla les vies de FGC. 

 
• Hi ha instal·lacions de càrrega que envaeixen les vies que interrompen 

els serveis. 

9.2 Les terminals ferroviàries 
 
En aquest aspecte existeixen notables diferències segons si es parla de 
terminals de càrrega completa o de terminals TECO. Les primeres tenen unes 
necessitats (problemes) que estan íntimament relacionats amb els 
requeriments particulars de les empreses a les que serveixen. D’altra banda, 
les terminals de transport combinat tenen uns requeriments logístics concrets, 
sol·licitats pels usuaris, que exigeixen un sistema amb una qualitat que depèn 
de tota la cadena de transport: 
 

• Les terminals existents van ser dissenyades per a suportar un tràfic de 
mercaderies molt inferior a l’actual, que ha sofert un creixement de més 
del 70 % a la última dècada. 
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• Les terminals TECO presenten en general una greu mancança pel que 
fa a mitjans per respondre a les necessitats de l’activitat del transport 
que s’han se sumar a les deficiències ocasionades pels seus accessos 
(especialment a la terminal de Morrot): 

 
o La del Port de Barcelona només serveix de manera eficient la 

terminal de contenidors TCB. 
o Hi ha un desnivell entre la terminal de Morrot i els molls portuaris 

que obliga a augmentar la distància de recorregut per ferrocarril. 
Com a conseqüència, el transport es fa mitjançant camions. 

o La terminal de Granollers està situada dins del nucli urbà pel que 
els accessos viaris són molt limitats i, per tant, el seu creixement. 

 
• En general es podria parlar d’una insuficiència de terminals de 

mercaderies a la RMB. 
 

9.3 La interoperabilitat 
 
L’encaminament de mercaderies per la RMB i, en especial fins al Port de 
Barcelona, presenta inconvenients fruit de la manca d’interoperabilitat de les 
xarxes existents, en especial pel que respecta a l’ample de via i també a 
l’electrificació (la xarxa Renfe és alimentada a 3.000 Vcc mentre que la de FGC 
ho fa a 1.500 Vcc). Aquesta situació fa que s’hagi de recórrer a locomotores 
dièsel i a dotar la via d’un tercer carril (per combinar els dos amples) per a 
poder aprofitar la infraestructura existent.  
 
En tot cas aquest sistema d’operació mixt queda restringit a certs trams per 
problemes derivats dels altres aspectes referents a la interoperabilitat com són 
la senyalització i els sistemes de bloqueig, a més d’aspectes administratius. 
 
Referit a aquest darrer aspecte, cal incidir en el fet de tenir dues xarxes de 
mercaderies que fan la seva gestió de les infraestructures de forma 
independent: FGC i Renfe (amb l’ADIF).  Aquestes comparteixen espais en la 
zona del port complicant els aspectes burocràtics, fet que s’agreuja en tenir 
dues administracions més amb competències sobre el tràfic de mercaderies: el 
Ministeri de Foment i l’Autoritat del Port de Barcelona. 




