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        L'estratègia de la mobilitat sostenible1        Impacto del transporte público en la tasación inmobiliaria1        L'estratègia de la mobilitat sostenible1        Objectius de la reforma legal1

Reforma legal i/o negociació política?
▲control polític sobre el servei? Principi de descentralització...

Control sobre el personal (depèn de Renfe)
Control de la flota: capacitat, adaptació a PMR (depèn de Renfe)
Control de la puntualitat (depèn de la infraestructura estatal)
Control dels horaris (depèn de la Generalitat)
Control de les tarifes (depèn de la Generalitat)

▼rebaixar costos? Principals partides: energia. personal, i amortitzacions. També el model de 
gestió empresarial. Cal diferenciar el cost de la taxa de cobertura. Un menor cost, si no hi ha un 
increment d'usuaris gràcies a una bona oferta, no és millor per la societat.

►Enteniment Generalitat – Estat 
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        L'estratègia de la mobilitat sostenible1        Impacto del transporte público en la tasación inmobiliaria1        L'estratègia de la mobilitat sostenible1        Estat de la qüestió2

Any Liberalització
1 de gener de 2006 liberalització del transport internacional de mercaderies
1 de gener de 2007 liberalització del transport nacional de mercaderies
1 de gener de 2010 liberalització del transport internacional de viatgers
entre 2015 i 2017 liberalització de viatgers en àmbits estatals

Debats a la xarxa d'interès general de l'Estat a Catalunya

Any Liberalització UE
1 de gener de 2006 liberalització del transport internacional de mercaderies
1 de gener de 2007 liberalització del transport nacional de mercaderies
1 de gener de 2010 liberalització del transport internacional de viatgers
entre 2015 i 2017 liberalització de viatgers en àmbits estatals (a Espanya 2013!)

Gestió 
diferenciada

Qui és 
l'administració 

titular del servei?
Tipus de 

companyia?
Tipus de servei 

de viatgers
Tipus de 

contractació
Propietat 

material mòbil Qui paga?

Servei
(Generalitat + Estat)

Generalitat
(Rodalies + Regionals)

Públic
(viatgers i mercaderies)

Serveis 
comercials

Concessió 
bonus-malus Estat

Existeix una 
assignació de 

trens per a 
Catalunya, però 
no la propietat.

Estat (PGE) del 
servei actual i 

Generalitat 
addendes al 

servei, en virtut 
dels traspassos

Infraestructura
(Estat + Generalitat a la 

línia Lleida-Pobla)

Estat
(Llarga distància i alta 

velocitat, també la 
regional)

Privat
(mercaderies)

Serveis 
socials 

(subvencionats: 
Rodalies+Regionals)

Gestió 
directa
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Costos operatius (€) Oferta (vehicle-km) Demanda (viatger-km)
Metro 340.201.000 80.400.000 2.070.200.000
FGC 166.354.400 32.800.000 769.136.000
Renfe Rodalies 198.296.971 91.900.000 2.463.100.0002.463.100.000
Renfe Regionals 28.872.109 34.687.000 1.040.603.000
Autobús 
(urbà i interurbà)

736.598.711 239.790.000 5.040.541.000

Font: Actualització dels costos socials i ambientals del transport a la RMB per a l’any 2008. ATM
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        L'estratègia de la mobilitat sostenible1        Impacto del transporte público en la tasación inmobiliaria1        L'estratègia de la mobilitat sostenible1        Estat de la qüestió2
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Font: PTP a partir d'Actualització dels costos socials i ambientals del transport a la RMB per a l’any 2008. ATM

+
Cobertura
tarifària
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        L'estratègia de la mobilitat sostenible1        Impacto del transporte público en la tasación inmobiliaria1        L'estratègia de la mobilitat sostenible1        El servei ferroviari de Catalunya3

Esquema de serveis dels anys 
vuitanta en l'àmbit del servei 
regional: 

 Desenvolupament a Rodalies: 
poc ambiciós
 Desenvolupament a FGC
 Estancament a regionals
 Material mòbil més antic
 Infraestructures més obsoletes
 Esquema de serveis clàssic

Ciutats de 110.000 amb forats sense servei de 
90 o 120 minuts, i amb problemes de 
capacitat.

Serveis poc cadenciats i poc freqüents a 
ciutats de 20.000 hab. Estàndard suís: 30 – 60 
minuts. A Catalunya: 3-5 serveis diaris.



7

        L'estratègia de la mobilitat sostenible1        Impacto del transporte público en la tasación inmobiliaria1        L'estratègia de la mobilitat sostenible1        El servei ferroviari de Catalunya3

 Servei / material mòbil: Saturació al corredor Mediterrani
 Servei / material mòbil: Manca de servei a les línies regionals de l'interior del país
 Infraestructura: Problemes de velocitat comercial (coexistència amb Rodalies i compatibilitats amb la 
xarxa d'alta velocitat) i de capacitat
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        L'estratègia de la mobilitat sostenible1        Impacto del transporte público en la tasación inmobiliaria1        L'estratègia de la mobilitat sostenible1        El servei ferroviari de Catalunya3

Problema de material mòbil?

 Desballestament massius dels 
trens dels anys 70 i 80
 Compra de vehicles més 
moderns però més grans, poc 
aptes per a les línies regionals 
catalanes fora del Corredor 
Mediterrani. 
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        L'estratègia de la mobilitat sostenible1        Impacto del transporte público en la tasación inmobiliaria1        L'estratègia de la mobilitat sostenible1        El servei ferroviari de Catalunya3

No s'han aplicat millores previstes 
al PLA DE TRANSPORTS DE 
VIATGERS DE CATALUNYA 
(2008-2012):

- Manca de finançament, segons 
el traspàs, per part de la 
Generalitat.
- Manca de material mòbil en 
ample ibèric?
- Manca d'un model “low cost”
- Desacord sobre els costos (línia 
Lleida – la Pobla de Segur)
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        L'estratègia de la mobilitat sostenible1        Impacto del transporte público en la tasación inmobiliaria1        L'estratègia de la mobilitat sostenible1        El cas de la línia d'Igualada4

 Línia amenaçada de tancament per FEVE
 Gestió de servei i d'infraestructura transferida
 Línia de dèbil “trànsit”

 Model “low cost” en uns inicis
 Electrificació
 Ampliació i millora del servei. Cada 2 hores, 
cada hora, cada 30 minuts
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        L'estratègia de la mobilitat sostenible1        Impacto del transporte público en la tasación inmobiliaria1        L'estratègia de la mobilitat sostenible1        El cas de la línia de la Pobla6

 Línia amenaçada de tancament per Foment
 Transferència total en 2005 a la Generalitatç
 Gestió subcontractada a Adif i Renfe
 Any 2012: servei mínim històric amb 1 tren diari
  (pitjor servei de Catalunya)

 Crisi en la demanda: caiguda del 50% no 
recuperada pel bus
 No acord en explotació i costos entre la 
Generalitat i Renfe
 Dependència d'Adif a l'entrada de Lleida

Trenscat.catTrenscat.cat
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        L'estratègia de la mobilitat sostenible1        Impacto del transporte público en la tasación inmobiliaria1        L'estratègia de la mobilitat sostenible1        El traspàs de Rodalies6

INCONVENIENTS
 Incompliment flagrant del Pla de Rodalies del Ministeri 2008-2015
 Dificultats operatives sobre una infraestructura a compartir amb molts altres serveis
 Problemes de capacitat que depenen de la infraestructura: Castellbisbal – Martorell, 
Mollet – Sant Celoni, Tarragona – Vandellòs, Montcada – Vic, Arenys – Blanes, ramal de 
l'Aeroport
 Finançament depenent de les transferències de l'Estat. Els PGE no expliciten les 
partides per a les Rodalies de Barcelona. 
 Traspàs de regionals feble (sense material mòbil ni gestió d'estacions)

AVANTATGES
 Millora de la col·laboració i enteniment entre la Generalitat i l'operadora ferroviària i Adif
 Millora puntual d'horaris i de la informació a totes les línies
 Definició dels estendard de qualitat
 Més presència política
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        L'estratègia de la mobilitat sostenible1        Impacto del transporte público en la tasación inmobiliaria1        L'estratègia de la mobilitat sostenible1        Conclusions7

1) Més que d'operador, el que cal és un canvi de gestió administrativa del transport 
ferroviari, eliminant les ineficiències actuals i potenciant al màxim els serveis de viatgers i 
mercaderies. Les empreses referents al ferrocarril europeu, SBB i DB, són de caràcter 
públic però explotades amb criteris empresarials i contracte programa (bonus malus).

2) En mercaderies, cal un lliure accés a la infraestructura ferroviària.

3) El veritable control polític de l'operació ferroviària dels serveis públics ferroviaris 
de viatgerts és la propietat dels trens i del personal, així com la font financera del servei. 
Cap operador podria fer-se càrrec del servei de Rodalies aportant de nou aquests actius. 

4) Cal abordar el problema del finançament del transport públic, les reduccions 
d'aportacions de l'Estat sense alternatives fiscals, no garantirà ni la continuïtat del servei ni 
la seva extensió i millora, que són urgents.
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5) Sense una infraestructura molt més potenciada, el marge de maniobra és relativament 
baix en l'àmbit del Corredor Mediterrani i de les Rodalies.

6) La barrera d'entrada a la operació ferroviària és el material mòbil i l'accés als tallers. 
S'ha optat pel desballestament de trens en comptes del mercat de segona mà per a 
operadors mixtes o públics diferents a Renfe.
 
 7) Cal avançar en l'autogovern del servei ferroviari (flota, personal i finançament) en 
primera instància. No es poden tenir les competències del servei i no poder gestionar un 
contracte programa perquè no es disposa directament dels recursos per negociar amb 
l'operador. La competència real sobre el servei és poder decidir qui el presta.

8) Hi ha models que mantenen el caràcter públic però incrementen l'autonomia:
 Existeix la possibilitat de crear filials de Renfe més vinculades al territori, com va fer-se amb la DB amb 

l'S-Bahn Berlín, empreses públiques mixtes Estat-Comunitat Autònoma (com la BLS) o transferir 
directament els actius (maquinistes i trens) de Rodalies a FGC.
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9) En qualsevol cas caldrà una negociació i bon enteniment polític amb l'Estat:
La infraestructura és d'Adif:
La compra de material mòbil és a càrrec de Renfe, qui en manté la propietat pel 

moment
 
 10) La iniciativa privada pot aportar capital i coordinació amb els transports per 

carretera, mantenint la participació pública majoritària.  

 11) Necessitem un model “low cost” que permeti reflotar el servei al conjunt del territori 
català: l'actual estructura de costos pot ser la mort del servei en algunes línies. 
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