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Mobilitat i Xarxes 
Metropolitanes

Metro: L9





3 línies de Rodalies per Pl. Catalunya
1  línia de Rodalies per Pg de Gràcia + Regionals + llarg recorregut (ex Cor mediterrani)







Renfe, 1993: nova proposta d’optimització de la capacitat dels túnels de Barcelona: 















Circulacions 

actuals 

Rodalies
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Tunel 
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Tunel Pg 

de Gràcia

Circulacions 

segons Pla 

de Rodalies

Pla de 

Rodalies + 

Regionals

Tunel Plaça 

Catalunya

Tunel Pg 

de Gràcia

R1 Mataró l'H/Molins 9 9 12 12 Vilanova Mataró R1

R2 Vilanova Granollers 10 5 15 10 5 15 Vilafranca Granollers R2

R3 Vic L'Hospitalet 4 4 10 10 Vic l'Hospitalet R3

R4 Manresa Vilafranca 7 1 8 12 1 13 Manresa Aeroport R4

30 6 21 15 44 6 25 25

Actual Futur (Pla de Rodalies)

36 505036





PTVC 2007





Nombre total de circulacions diàries en un 
sentit:

RER A: 321
RER B: 385
S Bahn: 494
FGC: 478
Pg de Gràcia: 220
Pl Catalunya: 261

Comparatiu entre els túnels de Barcelona i el del RER B de París:

Hora punta Hora vall Total dia

París RER B 28 100% 20 100% 385 100%

Pl Catalunya 20 71% 14 70% 261 68%

Pg de Gràcia 16 36% 12 60% 220 57%



Una primera anàlisi d'aquestes dades ha portat a la identificació dels següents punts 
dèbils:

Infraestructura: Creuaments a nivell en la Bifurcació Aragó
Horaris: 

Temps de parada: 
No homogeni
Variable segons estacions

Temps de recorregut:
Homogeni en algunes seccions: Sants-Pl.Catalunya-Pg de Gràcia-l'Hospitalet.
Variable en altres seccions: Pg de Gràcia-Est de França, Arc de Triomf-
Sagrera.

Estructuració de serveis:
Estructuració complexa
Algunes línies cadenciades (R2N) i altres sense freqüència regular (R2, R2S)
Algunes línies: un sentit amb freqüència regular, altres amb freqüència 
aleatòria (R1, R4)



24 trens/h



17 trens/h



 Reduir la longitud dels cantons en entrada d'estació: recantonament per a permetre una 
interdistància mínima en tots els itineraris de 2min 30seg, i per tant assolir 24 trens/hora:
• Sants->St. Andreu Comtal: 7 nous senyals i 4 senyals desplaçats.
• Sant Andreu Comtal->Sants: 6 nous senyals i 7 senyals desplaçats.

 Reduir la longitud dels cantons en entrada d'estació: recantonament per a permetre una 
interdistància mínima en tots els itineraris de 2min 20seg, i per tant assolir 25 trens/hora:
• Sants->St. Andreu Arenal: 4 nous senyals i 3 senyals desplaçats.
• Sant Andreu Arenal->Sants: 4 nous senyals i 2 senyals desplaçats.

 Nou esquema de vies a Sants que permeti disposar de vies d'apartat per a les circulacions del 
túnel de Plaça Catalunya (actualment la parada es fa a via general).

 Retallar els cantons d'estació, per exemple amb circuits de via.
 Implantant un ATP (circuits de via amb velocitat objectiu per a cada tram) es podria augmentar 

la capacitat fins a un màxim teòric de 30 trens/hora. (ERTMS nivell 2)
 Reduir / Fiabilitzar el temps de parada

Túnel Pg. de Gràcia

Túnel Pl. Catalunya

Altres mesures



La capacitat dels túnels de Barcelona (Plaça Catalunya i Aragó) hauria de 
poder assolir:

 Hora punta: 24 (recantonament)  - 30 (ATP/RTMS nivell 2) 
trens/hora per sentit

 Règim normal: 20 (recantonament) - 24 (ERTMV nivell 2)
trens/hora per sentit

Per a això cal:

 Millora de les instal·lacions (incloent revisió del cantonament i 
posteriorment ERTMS nivell 2)

 Explotació fiable
 Eliminar o racionalitzar bifurcacions (Glòries, Montcada, accessos a vies 

d'apartat Hospitalet ...)
 Millores en l'organització del servei (sistematització d'horaris).





De cara a concebre la xarxa futura de Rodalies, ens sembla bàsic partir dels següents principis:

Pel que fa als serveis:

 L’organització de les línies, més que respecte demanda, s’ha de dissenyar cercant l’optimització de la
capacitat del tram central de la xarxa (els túnels de Barcelona). Això implica l’equilibri entre els
diferents encaminaments i túnels, tot garantint això sí la connectivitat en nodes intermodals.

Han de ser passants pel nucli central de la xarxa, per :

- evitar la ruptura de càrrega dins la pròpia xarxa de Rodalies

- afavorir el màxim de correspondència amb la resta de modes, en els nodes principals del sistema

- aprofitar els solcs en el tram central per tal de servir l’àmbit nord com l’àmbit sud de la xarxa

- la dificultat de rebotar trens en estacions centrals, amb falta d’espai per apartar-los

- la major ocupació de via que suposa la inversió de marxa en estacions centrals

- redueix la necessitat de material mòbil i de personal

Aquesta reflexió també es pot dur a l’àmbit de més llarga distància (línies R1x), per aprofitar
igualment un solc tant cap a un extrem com l’altre de la xarxa; altrament calen dos solcs per servir un
i altre àmbits.



Pel que fa a la infraestructura:

 S’ha de concebre amb un mínim de graus de llibertat en els punts clau per tal de permetre certa
flexibilitat en escenaris futurs (plantejament de ròtules que permetin més d’un encaminament).

 Però cal suprimir qualsevol bifurcació a nivell que impliqui cisallament, fins i tot aquelles que puguin
no estar actives en servei comercial, atès que condicionen l’optimització de la senyalització (longituds
dels cantons).

Optimització de la capacitat dels túnels gràcies a la nova senyalització associada a un
recantonament que no estigui condicionat per bifurcacions.

 Cal determinar quines són les capçaleres de línia des del punt de vista operació/demanda i han
d’estar dotades de les corresponents vies d’apartat per fer rebotar trens, amb la longitud suficient i
dissenyades minimitzant l’ocupació de la via general amb les vies d’apartat situades entre les vies
generals, com ja s’ha fet a l’Hospitalet de Llobregat.

Així mateix reconsiderar les vies d’apartat històriques que a dia d’avui no tinguin cap tipus de
funcionalitat.



Perquè això sigui possible, és imprescindible:

1. Desconnectar l’Estació de França de la xarxa de Rodalies i de Regionals:
• Crear nova terminal de Regionals al nord: Sant Andreu Comtal + Montcada Bifurcació.
• Tornar a l’esquema passant de la R2 de Rodalies.

2. Recantonament / ERTMS NIVELL 2  túnels Barcelona a 2 min (30 trens/h per sentit)

3. Fer possible l’encaminament dels Regionals del Sud pel túnel de Passeig de Gràcia -> ròtula 
Torrassa (no estava previst al Pla de Rodalies)



Accés Sud:

 Accés Aeroport: el Prat  – T2 – T1 (en construcció)

 Soterrament l’Hospitalet (línia de Vilanova) (en estudi/projecte)

 Soterrament de l’Hospitalet (línia de Vilafranca) ()

 Intercanviador de Torrassa (estudis previs)

Accés Nord:

 Nova estació de Sagrera (en construcció)

 Nova estació de Sant Andreu Comtal (en construcció)

 Soterrament de Montcada R2 (en projecte)

 Duplicació línia de Vic al seu pas per Montcada (discussió d’alternatives/estudis previs)

 Reforma estació Montcada Bifurcació (estudis previs/projecte)

 Trasllat (ubicació per definir) del taller de Regionals de Sant Andreu (estudis d’alternatives)

Actuacions en marxa:



Nous serveis a Martorell - Papiol – Mollet passants per Barcelona:

Cal fer passant actual R7 (que entra junt amb R4) -> necessitem capacitat als túnels de Barcelona

Condicionants:
 Capacitat túnels Barcelona.
 Capacitat Martorell – Mollet: mercaderies + rodalies.
 Connexió via única a Cerdanyola (màx 4 trens/h ?).
 Establir un esquema de serveis coherent junt amb R8: circular, llaç ...
 Cisallaments sud de Sants tant en esquemes Montcada Bif Fase 1 com en Montcada Bif Fase 2.
 En esquema Montcada Bif Fase 2 cal portar-la per Sagrera TAV i Pg de Gràcia -> cal haver previst 

“ròtula” a Montcada Bifurcació.



Solució “ròtula sud (l’Hospitalet)” + 
“ròtula nord (Montcada)”





Node Torrassa (L’Hospitalet)

Projecte bàsic de l’Intercanviador Torrassa (ATM, 2003)






