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Conceptes:

- Risc
- Percepció del risc
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2. La xarxa de rodalies
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2. Esquema de zones tarifàries

.
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2. Transport públic metropolità: demanda creixent
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2. Les rodalies resolen una part molt important de la mobilitat a l’AMB

El 55% dels viatges que es 
fan en un dia laborable a 
l’àrea de Barcelona es fal àrea de Barcelona es fa 
amb transport públic. 
Les rodalies juguen un paper més
important a les poblacions més 
allunyades (corones més externes)

Elaboració pròpia a partir de base de 
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2. Transport públic metropolità: rècord d’electrificació
Distribució dels 1.012 milions 
d’usuaris al transport públic de 
Catalunya l’any 2016.Catalunya l any 2016.
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Els diferents 
operadors deoperadors de 
rodalies: 

1) RENFE1) RENFE
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Els diferents operadors de rodalies: 1) Renfe

• Ample de via: 1,688 m. (ample ibèric)
• Titular de la infraestructura: ADIF (Ministeri de Foment)
• Autoritat gestora: Generalitat de Catalunya

A t t é d’ d• Actua a través d’un operador.
• Amb capacitat per modificar i establir serveis.
• Amb capacitat sancionadora per incompliments de qualitat 

• Operadors: RENFE (empresa pública d’àmbit estatal)
• Xarxa compartida amb:

• trens de llarga distància (Barcelona-València) fins novembre 2019g ( )
• trens regionals, especialment R2 
• trens de mercaderies
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Els diferents operadors de rodalies: 2) FGC
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Els diferents operadors de rodalies: 2) FGC

• .
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Els diferents operadors de rodalies: 2) FGC

• Ample de via:
• 1.435 m. a la línia del Vallés (ample UIC, standard o internacional)( p , )
• 1,000 m. a la línia Llobregat – Anoia

• Titular de la infraestructura: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
A i G li d C l• Autoritat gestora: Generalitat de Catalunya

• Propietari directe de l’operador

• Operadors: FGC (empresa pública d’àmbit autonòmic)p ( p p )
• Xarxa compartida amb:

• trens de mercaderies a la línia Llobregat-Anoia

22



Les estacions: passat i present

• Passat:
• Estacions monumentals a les grans ciutatsEstacions monumentals a les grans ciutats
• Gran importància dels aspectes de gestió 

de la circulació dels trens (cap d’estació, 
factor, guardagulles)factor, guardagulles)

• Atenció al viatger personalitzada: venda 
de bitllets, mossos de càrrega….

• Ús mixte mercaderies/viatgers• Ús mixte mercaderies/viatgers
• Absència de serveis comercials (excepte 

cantina)
• Poca intermodalitat• Poca intermodalitat
• Situades en punts amb abundància d’aigua
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Les estacions: passat i present

• Present:
• Estacions funcionals i de 

it tgran capacitat
• Sense funció de gestió de 

circulació
• Mecanització creixent poc• Mecanització creixent, poc 

personal o sense personal
• Estacions de mercaderies 

especialitzades i separades de les 
t i d i testacions de viatgers.

• Les estacions es onverteixen en 
veritables centres comercials 
(com els aeroports)( p )

• Gran importància a la 
intermodalitat (exemple: estació 
de la Sagrera Meridiana)
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Rodalies: el problema de la manca d’inversió (1)

25



Rodalies: el problema de la manca d’inversió (2)
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3. Propostes de millora: reconfiguració a rodalies

1. Connexió R4 nord amb línia d’alta velocitat i aeroport via ramal Aigües
2. Millora de connexions Bages-Vallès-Baix Llobregat (R8 i intercanviadors)
3 Túnel del Turó de Montcada3. Túnel del Turó de Montcada
4. Millora de freqüències (via Pg. de Gràcia)
5. Banalització del tram Terrassa-Manresa
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3. Propostes de millora: funció del P+R (i els seus límits)

Crear sinergies entre el vehicle individual i 
el transport col·lectiu

• Per cobrir àrees on el transport públic 
no és suficientment competitiu (baixa 
densitat polígons industrials etcètera)densitat, polígons industrials, etcètera)

• Per cobrir àrees amb bon transport 
públic però on és necessari portar 
càrrega, etcèteracàrrega, etcètera

Places totals de P+R Renfe + FGC 
Any 2005: 12.776
Any 2008: 13.544 
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3. Propostes de millora: funció del P+R (i els seus límits)

El gran consum 
d’espai als edificis p
i espais públics

Escassa rotacióEscassa rotació
(generalment un 
cotxe-usuari al dia 

d l )per cada plaça)
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3 Propostes de millora: millor intermodalitat

El gran consum 
d’espai als edificis p
i espais públics

L’escassa rotacióLescassa rotació

Les possibilitats 
d f “ k &de fer “park & 
ride” amb altres 
coses.
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