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 Introducció 

El projecte iFreightMED-DC, en el qual hi participen deu actors de l’àmbit 

euromediterrani localitzats en les regions de Catalunya, França, Itàlia, Croàcia i 

Eslovènia, té per objectiu general millorar la competitivitat regional promocionant 

serveis de transport de mercaderies ferroviaris i intermodals eficients. 

La particularitat d’aquest projecte és la voluntat de desenvolupar els serveis 

logístics necessaris sense esperar a la finalització de tots els plans inversos 

previstos per a la realització de la xarxa transeuropea ferroviària de mercaderies 

TEN-T. 

En el present document, Mesures d’Acompanyament, es realitza un recull de les 

principals limitacions identificades que dificulten un correcte desenvolupament dels 

serveis ferroviaris de mercaderies nacionals i, sobretot, internacionals relatius als 

objectius del Consorci Català. 

En una segona fase d’aquest mateix document es realitzen propostes concretes 

per superar aquestes limitacions i fomentar el transport ferroviari internacional de 

mercaderies. Aquestes propostes es divideixen per tipologies i per prioritat, 

destacant-ne aquelles que són més importants i tindrien un major impacte sobre 

els serveis ferroviaris estudiats en el marc del projecte iFreightMED-DC. 

Aquest estudi, pertanyent al Work Package 5.3 i coordinat pel Port de Koper, es 

realitza a les cinc regions participants del projecte. D’aquesta manera, en cada 

una de les regions s’obtindran accions necessàries i prioritàries d’àmbit regional. A 

més, de la compilació d’aquests documents s’obtindran les accions necessàries i 

prioritàries a nivell europeu. 

Amb l’objectiu de coordinar els cinc estudis, el document incorpora blocs d’àmbit 

regionals i blocs d’àmbit europeus. D’aquesta manera, del Blocs II al Bloc V es 

tracten temàtiques d’àmbit regional, mentre que els apartats que emmarquen 

aquest estudi, els Blocs I, VI i VII són d’àmbit europeu, i seran incorporats al final 

del procés de compilació dels documents. 

En particular, en el Bloc I es realitzarà una breu introducció a niell europeu (a 

realitzar per part del Port de Koper). En el bloc II es realitza una breu introducció 

del context regional del Consorci Català. 

En el Bloc III s’indiquen les disfuncions detectades que afecten a la correcte 

implantació dels serveis ferroviaris de mercaderies. Aquestes disfuncions s’han 

dividit en apartats que fan referència a la infraestructura, la seva gestió, el material 

rodant i la interoperabilitat, entre d’altres. 

En el Bloc IV s’indiquen les propostes que s’han identificat que augmentarien el 

potencial d’implementació de serveis ferroviaris de mercaderies. Les propostes es 

divideixen en els mateixos apartats que les disfuncions detectades, de manera que 

sigui més intuïtiu entendre els problemes que tracten de solucionar. En segon lloc 

s’ha realitzat una priorització d’aquestes mesures, de manera que s’identifiquen 

les que es consideren imprescindibles o de prioritat molt alta. 
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En el Bloc V s’indiquen les conclusions regionals, on s’indiquen les possibles 

propostes que es podrien incorporar en el pla d’acció regional. Aquest document 

serà desenvolupat en fases posteriors del projecte iFreightMED i s’incorporarà en 

les mesures d’acompanyament. 

En el Blocs VI es mostraran les conclusions a nivell europeu (a desenvolupar pel 

port de Koper) i s’indicarà el pla d’acció conjunt de les cinc regions. En el present 

document s’indica únicament quines són les propostes regionals que es podrien 

incorporar en el pla d’acció europeu i que caldrà completar en fases posteriors. 

I també en fases posteriors del projecte, en el Bloc VII s’incorporarà el Manifesto a 

nivell europeu, que es vol realitzar de forma conjunta des de tots els ports de la 

regió euromediterrània. 
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 Bloc II: Context regional 

La xarxa ferroviària a Catalunya, igual que la resta de la xarxa de la Península 

Ibèrica, té diferents particularitats en relació a la resta d’Europa. Destaquen, entre 

altres, les següents especificitats: 

 Els diferents amples de via existents. 

 Els diferents sistemes d’electrificació i senyalització existents. 

 Llargada d’apartadors relativament  curta en relació a la xarxa europea. 

 Pendents màxims elevats en la major part del territori. 

En aquest context es produeixen un conjunt de factors que limiten la competitivitat 

dels serveis ferroviaris en el transport de mercaderies. 

Per poder detallar els problemes i les limitacions de les infraestructures 

ferroviàries, les terminals de transport, la gestió de l’operació i les particularitats 

del material rodant a la península, entre d’altres factors, s’ha analitzat la 

documentació existent relativa a aquesta temàtica i s’han realitzat entrevistes amb 

els principals actors involucrats. 

1 Recopilació documental (Regional) 

Per la redacció de les Mesures d’Acompanyament s’ha treballat amb la següent 

documentació: 

1. Rail Freight Corridor 6. Implementation Plan (2014) 

2. Estrategia Losgística de España. Ministerio de Fomento (2013) 

3. La infraestructura ferroviaria para la intermodalidad del sector del 

automóvil. Listado de limitaciones. CIAC (2014) 

4. Limitaciones observadas en la línea de alta velocidad en UIC entre 

Barcelona y la frontera francesa para el transporte ferroviario de 

mercancías. Port de Barcelona (2013) 

5. Estudio estratégico nacional para el transporte ferroviario de mercancías 

peligrosas. Foro de Expertos (2013) 

6. Informe sobre la competencia en el transporte de mercancías por 

ferrocarril en España. Comisión Nacional de la Competencia (actualment 

Comissió Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMV). Maig de 

2013. 

7. Transporte Ferroviario de Mercancías. Identificación de factores críticos y 

propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de 

demanda. Institut Cerdà, Juny2009. 

8. Declaración de red 2014. ADIF  
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2 Entrevistes 

Per altra banda, s’han realitzat un conjunt d’entrevistes, per validar els aspectes 

crítics identificats i plantejar les propostes prioritàries per millorar la competitivitat 

dels serveis ferroviaris. 

Els organismes i persones que han estat entrevistades en el marc d’aquest estudi 

són: 

1. Adif Terminales: 

o Santiago Abengochea 

o Ramón Moraleda 

2. TP Ferro 

o Petros Papaghiannakis 

3. Renfe Operadora 

o Julio Carazo 

4. Comsa Rail 

o Pau Filella 

5. Transportes Portuarios (IDP) 

6. Combiberia (IDP) 
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 Bloc III: Disfuncions detectades 

En aquest Bloc III s’inclouen totes les limitacions recopilades dels documents 

descrits en l’apartat anterior i a partir de les entrevistes realitzades. No es 

considera, però, que totes les limitacions identificades requereixin d’actuacions 

immediates o prioritàries. Les propostes de millora i la seva priorització s’indiquen 

en el Bloc IV. 

Aquest bloc s’ha dividit en 7 apartats. Als primers 6 apartats s’identifiquen i es 

descriuen les principals disfuncions dels serveis ferroviaris de mercaderies relatius 

a infraestructura, gestió i serveis, entre d’altres. L’últim apartat descriu breument 

casos existents en l’entorn europeu. 

1. Limitacions de la infraestructura ferroviària. En aquest apartat 

s’identifiquen els aspectes més rellevants relatius a la infraestructura, com 

són la manca de connexions en trams concrets, la geometria (ample de via 

o traçat), l’electrificació, la senyalització i altres aspectes relatius a la 

planificació. 

2. Terminals de càrrega. En aquest apartat s’identifiquen limitacions de les 

infraestructures de les terminals de càrrega, com la seva localització, la 

capacitat, la xarxa viària d’accés o les terminals de càrrega a empreses. 

3. Gestió i operació d’infraestructura i terminals. En aquest punt s’analitzen 

els aspectes de gestió de la infraestructura, com la capacitat i assignació 

de solcs o la tipologia de gestió de les terminals de càrrega. 

4. Material mòbil. L’existència i gestió del material mòbil es tracta de manera 

conjunta en aquest punt, tenint en compte els diferents elements que hi 

intervenen. 

5. Interoperabilitat. A banda dels problemes específics inclosos en d’altres 

apartats hi ha els problemes relatius a la coordinació en la infraestructura i 

la gestió entre diferents països i xarxes ferroviàries. En aquest punt 

s’estudien especialment els relatius entre Espanya i França. 

6. Intermodalitat i competència. En aquest apartat es tracten els temes 

relatius a la participació del mode ferroviari en la intermodalitat de la 

càrrega i als problemes de competència existents entre operadors 

ferroviaris. 

7. Serveis i comunicació empresarial. En aquest punt s’identifiquen 

mancances en el servei al client per part dels operadors ferroviaris. 

A nivell introductori, indicar que el Corredor 6 (en el document Rail Freight Corridor 

6. Implementation Plan) considera que els quatre elements següents són els 

aspectes més restrictius a l’hora d’oferir un servei ferroviari competitiu en el 

corredor: 

 L’existència a la major part de la xarxa ferroviària d’un ample de via 

diferent en relació a la resta d’Europa impedeix els serveis ferroviaris 

internacionals directes. 
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 La limitació de la longitud dels trens no permet, en la major part del 

Corredor, l’operació de trens amb una longitud màxima de 750 metres, el 

que penalitza la competitivitat. 

 L’existència d’una manca de capacitat de la línia en certs trams, com entre 

Vandellós i Tarragona per l’existència d’un tram de via simple o entre 

Martorell i Castellbisbal per l’existència de molts serveis locals i regionals. 

 Manca d’un accés adequat al Port de Barcelona, on cal una inversió que 

permeti la realització de trajectes de connexió més curts i més ràpids. 
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1 Limitacions de la xarxa ferroviària 

La configuració actual de xarxa ferroviària d’interès general de l’Estat espanyol 

(RFIG) a Catalunya és la que es mostra a la següent figura: 

Figura 1. Xarxa ferroviària d’interès general. 

 

 

Font: Declaración de Red 2014 

L’objectiu d’aquest apartat sobre limitacions de la xarxa ferroviària és detectar 

elements puntuals d’aquesta infraestructura que poden afectar a la capacitat 

competitiva dels serveis ferroviaris de mercaderies. 

1.1 Manca d’infraestructura 

1. Manca una connexió de gran capacitat amb la frontera francesa en ample 

UIC, ja que, segons les fonts consultades, la capacitat oferida actualment 

en el tram UIC Barcelona – Le Soler és insuficient per als serveis de 

mercaderies. 

Aquesta limitació es pot interpretar com una limitació d’infraestructura 

(adaptació a UIC del tram Figueres – Portbou) o com una limitació en la 

gestió de la capacitat del corredor UIC existent. 

Cal remarcar, però, que actualment s’està treballant per augmentar la 

capacitat del corredor UIC entre Barcelona i Le Soler. En aquest sentit, a 

partir del 15 de setembre de 2014 ha augmentat la capacitat del corredor 

aplicant pesures de seguretat per permetre l’encreuament a certa velocitat 

entre serveis de viatgers i de mercaderies. 
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Hi ha altres mesures en les que s’està treballant que podrien augmentar la 

capacitat del corredor en els propers mesos, com és la consutrcció d’una 

subestació elèctrica, tal i com es comenta en apartats posteriors. 

2. Manca una millora en la connexió ferroviària amb el Port de Barcelona. En 

l’actualitat, amb els accessos provisionals, les maniobres d’entrada i 

sortida al port es poden dilatar vàries hores, depenent de la localització de 

la terminal en qüestió. 

La manca de connexió al Port de Barcelona és un dels principals temes destacats en el pla 

d’acció del Corredor 6. 

En relació a les connexions a la xarxa de ports, també manca la connexió al Port 

de Tarragona, limitació comentada en l’apartat de terminals de càrrega i que està 

vinculada a l’evolució de l’adaptació a l’ample UIC del corredor Mediterrani. 

1.2 Disseny i geometria de la infraestructura 

La geometria de la infraestructura és un element que pot ser limitant en cas de 

deficiències en el disseny o en l’execució d’aquesta. En aquest sentit, en aquest 

apartat s’identifiquen elements de disseny relacionats amb l’ample de via, els 

apartadors, els pendents, el traçat i el gàlib. 

1.2.1 Ample de via 

A mode introductori, la situació actual de la infraestructura en relació a l’ample de 

via i la localització de canviadors existents és la que es mostra a la següent figura: 

Figura 2. Amples de via i canviadors existents 

 
 

Font: Declaración de Red 2014 
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3. Diferència d’ample de via internacional i ibèric. 

Molts dels problemes indicats a la resta de punts tenen com origen 

explicatiu la diferència d’amples de via. No obstant això, es considera 

preferible classificar cada un dels problemes específics en els apartats 

corresponents. 

L’ample de via diferenciat a Espanya en relació a la resta d’Europa és el que s’indica com el 

major problema en l’anàlisi del Corredor 6. També és la raó principal per la qual l’informe sobre 

el sector ferroviari de mercaderies del CNMC considera que Espanya pateix un aïllament 

internacional el qual deriva en la manca de competència real existent entre operadors. 

4. Per altra banca, una de les limitacions del tercer carril són els majors 

costos de manteniment de la línia que podria acabar repercutint-se en 

futurs cànons d’utilització d’aquesta per part dels trens de mercaderies. 

1.2.2 Apartadors 

L’existència d’apartadors i les seves característiques defineixen, en general, la 

longitud màxima permesa de les composicions dels combois. La longitud màxima 

permesa per trams d’infraestructura és la que s’indica a la següent figura. 

Figura 3. Longitud màxima permesa per la circulació de composicions 

 

 

Font: Declaración de Red 2014 

La longitud permesa dels combois que circulen a França és de 750 metres. En 

aquest sentit, tota longitud menor a 750 implica una recomposició del vagons 

procedents de França. En relació a la seva possible afectació sobre els serveis 

ferroviàries, es destaquen dues limitacions rellevants: 

5. A nivell de transport de mercaderies nacional, es considera que una de les 

limitacions més importants a l’hora de millorar el rendiment del transport 

ferroviari de mercaderies és la longitud permesa de les composicions. A 
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l’hora de transportar materials densos, la limitació de càrrega ve donada, 

en general, per la força tractora de la locomotora o dels enganxaments. No 

és el cas del transport de mercaderies lleugeres, on la longitud és un 

aspecte determinant en el rendiment econòmic del servei. 

En el Corredor 6, la limitació de la longitud dels combois es considera com un dels 4 principals 

problemes de la infraestructura ferroviària. Per la seva banda, la CNMC considera que la 

longitud dels trens és també un factor clau en tant que resta competitivitat amb d’altres països 

competidors. 

6. Per altra banda, la limitació temporal de longitud a 500 metres que s’ha fet 

del tram internacional UIC entre Barcelona i Figueres és un aspecte crític 

que afecta directament sobre la qualitat del servei ferroviari que s’ofereix. 

1.2.3 Pendents 

El pendent de les infraestructures, tot i ser un problema que implica una menor 

capacitat d’arrossegament en termes de càrrega per part dels trens de 

mercaderies es permet, en general, com un problema derivat de l’orografia 

espanyola i, per tant, de la infraestructura ferroviària. 

En aquest sentit, no es considera, en general, com un aspecte fonamental que 

limiti l’oferta de serveis ferroviaris. 

Per exemple, es pot comprovar que, per sortir de Barcelona en tren en qualsevol 

de les direccions sempre s’haurà d’assumir un pendent mínim del 15‰ (per Lleida 

17‰, per Manresa 22‰, per accedir a Madrid amb un pendent màxim del 15‰ cal 

anar via València).  
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Figura 4. Pendents existents a la RFIG 

 

 

Font: Declaración de Red 2014 

Destaca, no obstant això, la nova connexió en ample UIC que s’ha realitzat amb 

trams de pendents del 18‰. En aquest sentit, s’indiquen les següents limitacions: 

7. La rampa del 18‰ del túnel de Le Perthus, la del nou túnel de Girona i la 

del túnel de Montmeló redueixen la càrrega màxima dels trens de 

mercaderies, de manera que els trens molt pesants requereixen de dues 

locomotores i d’enganxaments reforçats. 

1.2.4 Traçat, recorregut, aparells de via 

El traçat de la via, el recorregut necessari per connectar entre origen i destí, 

o l’existència de molts aparells de via, poden implicar una limitació important 

en la velocitat de recorregut dels combois de mercaderies. 

Les mercaderies, no necessiten, en general, elevades velocitats de 

recorregut. No obstant això, sí que pot penalitzar una limitació excessiva 

d’aquesta velocitat de circulació. 

A nivell introductori, es mostra a continuació les limitacions de velocitat 

publicades per Adif en la seva declaració de xarxa. 
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Figura 5. Velocitat màxima permesa de circulació a la RFIG 

 
 

Font: Declaración de Red 2014 

En aquest sentit, s’indica a continuació, la principal limitació en termes de velocitat 

en l’entorn de Barcelona. 

8. El tercer fil implica problemes de circulació de trens per la quantitat 

d’aparells de via, i en els canvis de via (sobretot quan es passa de via 

mixta a via mixta, on l’angle de creuament entre els fils més propers és 

molt petit). Això passa especialment al Port de Barcelona (comentat en 

l’apartat III-1.1) i en el tram entre Barcelona i Can Tunis. La limitació de 

velocitat en aquests aparells de via és de 10 km/h. 

1.2.5 Gàlib de càrrega 

L’objectiu d’aquest apartat és detectar limitacions en l’oferta de serveis causats per 

una manca de gàlib en la infraestructura. 

En l’actualitat, la limitació de gàlib afecta principalment als nous serveis 

d’autopistes ferroviàries que es volen implantar. Per exemple, els serveis que 

ofereix Viia
1
 (Le Boulou – Bettembourg, Le Boulou – Calais) tenen origen i/o final a 

França. L’objectiu d’aquesta empresa és anar penetrant en territori espanyol. En 

particular, Viia està estudiant la possibilitat de fer arribar els seus serveis 

d’autopista ferroviària fins Barcelona i València. 

                                                      
1
 Entrevista a Daniel Lebraton, Director de Ventas de Viia. 

Transporte XXI, nº 486, 1 de juliol de 2014 
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Figura 6. Gàlib de càrrega 

 

Font: Rail Freight Corridor 6. Implementation Plan. 

En aquest sentit, la línia UIC Barcelona – frontera francesa ja compleix aquests 

condicionants de gàlib. El problema es localitza per tant, en els trams per on 

haurien de circular (de forma progressiva) els nous serveis de mercaderies 

procedents de França fora del nou tram UIC Barcelona – frontera francesa, com 

són els trams amb tres fils. 

Tenint en compte aquest context, s’enumeren a continuació les limitacions 

identificades. 

9. Existeix una distorsió entre el gàlib de càrrega legal permès (indicat a la 

Declaración de Red d’Adif, concretament a “Instrucción Técnica vigente 

sobre Gálibo de la Red, edición de 1985”) i el gàlib real (no tan restrictiu). 

10. En aquest sentit, no hi ha actualment informació pública sobre el gàlib real 

en l’infraestructura d’Adif que permeti adoptar decisions en relació als 

nous serveis que es podrien incorporar. Concretament, cada nova 

actuació que es porta a terme (autopista ferroviària Modalohr, Kockum o 

Giribert) requereix d’un estudi de gàlib que fa particularment Adif. 

Es preveu, no obstant això, que en el curt termini hi hagi noves 

informacions al respecte, ja que fonts consultades indiquen que el Ministeri 

de Foment està treballant aquest aspecte. 
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1.3 Electrificació 

La situació actual de l’electrificació de les línies ferroviàries és la que es mostra en 

la següent figura. 

Figura 7. Electrificació de la RFIG 

  

Font: Declaración de Red 2014 

La diferència de sistemes d’electrificació existent a la xarxa espanyola es veu 

incrementada amb el sistema a 1,5 KV en corrent continu, existents a França. 

A continuació s’indiquen les següents limitacions, algunes de les quals es 

relacionen amb les característiques actuals de la xarxa. 

11. Primer de tot, cal remarcar l’existència d’un tram de 75 km (a la línia UIC, 

entre Mollet i Vilobí d’Onyar) en què la circulació de trens està limitada per 

la manca d’instal·lació de potència elèctrica. Es preveu solucionar aquesta 

limitació amb la construcció de la MAT. 

12. Per altra banda, l’existència de tres tensions elèctriques en el recorregut 

Barcelona – França en la línia UIC (3 KV en les vies d’ample mixt i 25 KV 

en les d’alta velocitat en UIC a Espanya, i 1,5 KV a França) combinats 

amb els tres sistemes de senyalització (que s’esmenten en l’apartat III-1.4) 

implica que es requereix de locomotores tri-standard, amb el conseqüent 

augment de cost. 

13. La utilització d’una locomotora diesel o híbrida (que permetria superar la 

dificultat de les tres tensions però no la dels sistemes de senyalització) 

queda descartada mentre no hi ha coneixement sobre si està permès el 

seu ús en aquesta línia. Per exemple, en l’actualitat, les locomotores 

diesel que són transportades a França han de ser remolcades per una 

locomotora elèctrica per aquest buit normatiu i/o informatiu. 
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14. Cal contemplar, però, que tot i que l’ús dels 25 KV (50 Hz) s’està establint 

com l’estàndard del Corredor 6, cal estudiar amb detall la seva extensió a 

la resta de línies. Segons fonts consultades, el corrent altern genera sobre 

les línies properes a 3 KV un corrent induït de fins a 900 V, que es pot 

interpretar com un corrent de retorn i pot afectar a la seguretat de les 

persones, als sistemes de seguretat, a la senyalització de les vies 

properes amb corrent continu i a les locomotores. 

1.4 Sistemes de senyalització, comunicació i seguretat 

En relació als sistemes de senyalització i comunicació, la situació és equivalent a 

la heterogeneïtat existent en l’electrificació. Hi ha dos sistemes a Espanya, un en 

vies convencionals i un en vies d’alta velocitat UIC, i hi ha un tercer sistema per 

circular per França. No obstant això, mentre no es poden combinar diferents 

sistemes d’electrificació en una línia sí que es poden combinar diferents sistemes 

de senyalització. 

En els següents gràfics es poden observar tant els sistemes de senyalització com 

els sistemes de bloqueig existents a la xarxa catalana. 

Figura 8. Sistemes de senyalització existents 

 

 

Font: Declaración de Red 2014 
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Figura 9. Sistemes de bloqueig existents. 

 

 

Font: Declaración de Red 2014 

15. La heterogeneïtat dels sistemes de senyalització impliquen que una 

locomotora que circula entre Barcelona i Le Soler ha de disposar dels 

següents sistemes de senyalització homologats: ERTMS a la línia UIC que 

passa per Le Perthus, ASFA en vies convencionals d’Espanya i KVB en la 

resta de vies de França. 

16. Cal destacar, a més, la manca d’interoperabilitat entre les diferents 

versions d’ERTMS, que es produeix en certs casos entre diferents trams 

d’infraestructura i locomotores. 

1.5 Elements de planificació 

A nivell de planificació, cal tenir en compte l’adequació de les noves 

infraestructures previstes per a la seva utilització per mercaderies en bones 

condicions de qualitat. En aquest sentit, s’indiquen a continuació aspectes 

relacionats amb la planificació d’infraestructures. 

17. Cal confirmar la possibilitat de limitacions per al transport de mercaderies 

perilloses en el túnel urbà de Girona pel fet de tractar-se d’una estació de 

passatgers. 

18. Cal tenir en compte les possibles limitacions de la nova infraestructura de 

connexió entre Tarragona i Castelló que dependrà de les característiques 

d’aquesta, ja sigui en ample ibèric, UIC o mixt. 

19. Per altra banda, a mig termini, un cop se solucionin els problemes a la 

banda espanyola, caldrà tenir en compte el desenvolupament de la xarxa 
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de mercaderies a França, la qual va força endarrerida i es podria estar 

planificar en trànsit mixt 

.  
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2 Terminals de càrrega 

L’objectiu d’aquest apartat és identificar les limitacions relatives a les terminals de 

transport, com a infraestructura existents, en funció d’un conjunt d’elements, 

relatius al nombre de terminals (de la RFIG o privades), la seva capacitat, els 

equipaments i la xarxa viària d’accés existent. La gestió de les terminals es tracta 

en l’apartat III-5.5, on es detallen altres aspectes també rellevants sobre les 

terminals ferroviàries. 

La localització de les terminals de transport de RFIG són les que s’indiquen a 

continuació. A part d’aquestes terminals, cal tenir en compte també les terminals 

de la Generalitat de Catalunya (Cimalsa), les terminals de transport portuàries i les 

terminals de càrrega privades. 

Figura 10. Terminals de càrrega de la xarxa RFIG 

 

 

Font: Declaración de Red 2014 

S’han dividit els aspectes infraestructurals de les terminals en els quatre apartats 

que s’indiquen a continuació. Per altra banda, les condicions de finançament i 

gestió de les terminals ferroviàries són tractats en l’apartat III-3.2. 

2.1 Localització i connexió de terminals ferroviàries 

El nombre de terminals de transport a Catalunya i la seva localització és un tema 

que genera punts de vista confrontats en relació al desenvolupament de la xarxa 

de terminals i a la seva funcionalitat. Això és així per la diferent percepció de la 

infraestructura que tenen els diferents actors implicats en el transport de 
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mercaderies, sent les terminals de transport el punt de trobada de molts d’aquests 

actors implicats. A continuació es recullen les principals limitacions identificades 

relatives a aquests infraestructures: 

20. Manca d’existència de terminals ferroviàries entre Barcelona i Tarragona. 

21. Manca de versatilitat de les terminals localitzades en l’entorn de 

Barcelona. Per exemple, el transport de vehicles que es planifica entre 

Catalunya i Alemanya requereix del pas per tres terminals amb l’objectiu 

de carregar vehicles i altres peces. 

Segons fonts consultades, l’àrea de Barcelona no requereix, a curt termini, de 

noves terminals ferroviàries. Sí que serà necessari, a mig-llarg termini l’ampliació o 

substitució de la terminal del Morrot, probablement traslladant-la a l’antiga llera del 

riu Llobregat, i l’adequació de la terminal de la Llagosta (actualment usada com a 

campa de vehicles). 

Quant a la connexió de les terminals ferroviàries existents, aquestes requereixen 

de la connexió en els amples de via adequats, per tal de poder oferir els serveis 

sol·licitats. En aquest sentit hi ha en l’actualitat dues limitacions: 

22. Manca de connexió en ample UIC de la terminal de la Llagosta. Aquesta 

obra està planificada i iniciada però en l’actualitat està aturada. 

23. Manca de connexió en ample UIC de la terminal de Constantí. En aquest 

sentit, fonts consultades indiquen que probablement aquesta connexió se 

supediti a l’entrada de capital privat. 

24. Manca de connexió en ample UIC de la terminal de Vilamalla. 

2.2 Capacitat i equipaments 

En relació a la capacitat de les terminals i dels equipaments de què disposa, 

s’indiquen a continuació algunes limitacions identificades, sobretot relatives a 

mercaderies perilloses. 

25. En l’actualitat, l’única terminal de transport a Catalunya que s’ha identificat 

amb problemes de capacitat és la terminal de Granollers, sobretot pel que 

fa a mercaderies perilloses. 

26. Per altra banda, a causa de la crisis econòmica, hi ha dificultats per dotar 

de més serveis, instal·lacions i mitjans per mercaderies perilloses a les 

terminals. 

27. Existeix, a més, manca d’instal·lacions de rentat de cisternes en terminals. 

28. Hi ha un dèficit d’elements per la mitigació dels riscos en terminals, com 

per exemple, canals de vessament, tancs d’abocament o sistemes de 

control tèrmic de mercaderies. 
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2.3 Xarxa viària d’accés a terminals 

En relació a la infraestructura viària d’accés a les terminals, el major problema es 

produeix en la gestió de les cues dels camions que esperen per accedir a la 

terminal i carregar. 

29. En aquest sentit, la terminal ferroviària del Morrot és la més susceptible a 

patir problemes en els seus accessos viaris, tant per les retencions 

habituals que es produeixen a la Ronda Litoral com l’afectació que podria 

tenir la gestió de cues de camions en els accessos de la terminal sobre la 

mateixa via. 

2.4 Terminals de càrrega ferroviària en empreses 

Les terminals privades resulten ser molt actives en la promoció dels serveis 

ferroviaris, ja que impliquen la inversió privada per part del promotor i aquests 

intenten extreure el màxim rendiment. 

A la figura que es mostra a continuació es mostren les terminals de càrrega 

ferroviària que es realitza directament en empreses, segons la Declaración de Red 

d’Adif. 

Figura 11. Localització de les terminals privades 

 

 

Font: Declaración de Red 2014 

30. En relació a les noves terminals, en connexions a la xarxa general sempre 

hi ha una part del brancal que es troba en terrenys d’Adif, el que implica un 
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cànon per ocupació. Cal indicar, però, que és un aspecte relativament petit 

en relació als costos generals de la infraestructura. En particular, el cànon 

per ús és de 0,60 € per cada metre de via al mes. Si, per exemple, una 

empresa té 2.500 metres de via en domini públic, implica un cost de 1.200 

€ al mes, en concepte d’ocupació i manteniment. 
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3 Gestió i operació d’infraestructura i terminals 

Complementàriament a la infraestructura, el seu estat i el seu potencial, és 

necessari analitzar la gestió que se’n fa d’aquesta. En aquest apartat s’analitza la 

gestió i operació de les línies ferroviàries, els apartadors, les terminals de càrrega. 

3.1 Capacitat de línies i solcs 

A la Declaración de Red de 2014/2015 s’indiquen els solcs internacionals 

disponibles que connecten la xarxa ferroviària d’interès general de l’Estat espanyol 

(RFIG) amb la xarxa de Portugal i de França. Pel que respecta a aquest 

document, es destaquen les següents connexions existents: 

 Corredor Cerbère – Portbou – Barcelona – Granollers – Almería / Madrid: 

total de 8 solcs diaris en ambdós sentits de circulació. 

 Corredor TP Ferro – Figueres Vilafant – Barcelona: total de 4 solcs diaris 

en ambdós sentits de circulació. 

El nombre de solcs i la seva disponibilitat és tema de controvèrsia entre gestors, 

operadors ferroviaris, operadors logístics i clients. Per una banda, per molts actors 

implicats el nombre de solcs que s’ofereixen a través de TP Ferro són clarament 

insuficients, sobretot pel que fa a oferta horària. D’altra banda, en canvi, s’indica 

que l’ocupació d’aquests solcs no és completa i que, per tant, hi ha marge de 

creixement de serveis ferroviaris sense necessitat d’augmentar encara l’oferta de 

solcs. 

La documentació del Corredor 6, considera com a principals punts febles en termes de 

capacitat la línia Vandellós – Tarragona (per ser en via única, tram en el que s’està treballant 

en l’actualitat) i la línia Martorell – Castellbisbal, on hi ha molta interferència amb serveis de 

trens regulars de viatgers. 

Tenint en compte aquest context, s’indiquen a continuació les principals limitacions 

identificades en el marc d’aquest estudi que s’han dividit en 4 apartats: capacitat 

de la via, gestió de l’assignació de solcs, factors temporals que limiten la capacitat 

i possible futures limitacions de la càrrega. 

3.1.1 Capacitat de la via 

31. Algunes fonts consultades tenen dubtes que la nova línia UIC entre 

Barcelona i la frontera francesa pugui funcionar d’una manera massiva i 

competitiva pel que fa al transport de mercaderies (compatibilitzats amb 

els serveis d’alta velocitat de viatgers). Per part d’alguns actors, es 

considera que l’oferta de capacitat en aquesta línia mai podrà ser 

competitiva i que aquesta situació empitjorarà a mesura que augmentin els 

serveis ferroviaris de viatgers. 
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De moment, el pas per la línia UIC no és considera més competitiu que el 

pas per Portbou, ja que, per exemple, no s’han identificat serveis 

ferroviaris que hagin passat de Portbou a TP Ferro. 

Sí que es considera, però, que pel túnel d’UIC no hi ha manipulació de la 

càrrega, la qual cosa és molt positiva. 

32. No està clar que es pugui comptabilitzar el transport de viatgers i el de 

mercaderies, garantint cert nivell de qualitat. 

En tot cas, si es manté el caràcter mixt de la línia, manquen apartadors i 

millorar la gestió dels trens que circulen per aquest tram, per augmentar el 

nivell de capacitat (i disposar de més solcs). 

33. Per altra banda, a causa de les tasques regulars de manteniment de la via, 

la capacitat de la línia està limitada durant l’horari nocturn, 

aproximadament entre les 3h i les 7h, fet que coincideix amb una franja en 

què podrien circular les mercaderies per la reducció de freqüències de 

viatgers. 

En aquest mateix sentit, el fet que la línia estigui electrificada a 25 KV en 

corrent altern implica que, en cas de tall de subministrament i a causa del 

corrent induït, és necessari tallar els dos sentits de circulació. 

El tall d’electrificació nocturn per actuacions de manteniment només es 

podria evitar de forma puntual amb el pas de locomotores Diesel. 

34. En relació a la capacitat de la línia, i indirectament relacionat amb la 

infraestructura, hi ha l’element clau de la capacitat tractora. Únicament un 

operador ferroviari, Renfe Mercaderies, té material tractor homologat per 

transportar mercaderies per la línia UIC de connexió amb la frontera 

francesa. 

Això implica una manca de capacitat de la línia, limitada al nombre de 

locomotores homologades per realitzar el servei ferroviari per aquesta 

línia. 

Per altra banda, i relacionat amb aquest tema, en l’actualitat els trens entre 

Espanya i França no poden circular d’origen a destí amb la mateixa 

composició i han de canviar de locomotora i conductor a Le Soler. 

35. La construcció d’un tercer fil entre Barcelona i Portbou com a solució als 

problemes de capacitat del pas per TP Ferro podria ser considerada com 

un trencament de l’equilibri econòmic-financer de la concessió de TP 

Ferro, en tant que s’estan canviant els condicionants de contorn. En 

aquest sentit, és possible que fossin necessaris establir nous acords amb 

l’empresa concessionària. 

3.1.2 Gestió d’assignació de sols 

La CNMC qüestiona la gestió en l’assignació de solcs que es porta a terme a la RFIG, en tant 

que, en cas de coincidència en la sol·licitud de solcs entre diferents operadors, Adif prioritza 

especialment l’operadora que era usuària del solc amb anterioritat, sent Renfe Operadora la 

beneficiada per la seva preexistència com a monopoli públic. 

36. Manca, per tant, un criteri d’assignació de solcs que prioritzi l’eficiència 

econòmica per sobre d’elements de preexistència de serveis i que, per 
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tant, proporcioni les mateixes possibilitats d’accés a tots els operadors 

ferroviaris en cas de coincidència en la sol·licitud de sols. 

37. Existeix gran dificultat de circulació en entorns urbans (especialment a 

Madrid, Barcelona, València o Bilbao) pel transport de mercaderies per la 

priorització que es fa de la xarxa per als viatgers. 

Això implica que els recorreguts de combois de mercaderies hagin de patir 

llargues esperes en apartadors implicant, sovint, l’arribada a deshores a 

les terminals de càrrega. 

3.1.3 Factors temporals 

En el tram d’ample UIC de connexió amb la frontera francesa se succeeixen una 

sèrie de limitacions temporals que són especialment rellevants. No obstant això, 

en principi, les limitacions són temporals i quedaran solucionades a curt termini. 

 Tal i com s’ha comentat en l’apartat III-1.3, hi ha un tram de 75 km de línia 

d’alta velocitat entre Mollet i Vilobí d’Onyar en què no es poden creuar 

trens de passatgers AVE i mercaderies per problemes amb la potència 

elèctrica instal·lada. 

38. En la mateixa línia UIC, a causa de l’existència de túnels monotub, no 

estan solucionats els requisits normatius per poder permetre 

l’encreuament entre un tren d’alta velocitat i un tren de mercaderies, del 

qual podria bolcar part de la càrrega (especialment de contenidors buits). 

Nota: A falta de confirmar-se, aquesta limitació podria estar solucionada 

des del 15 de setembre de 2014, permetent-se els encreuaments entre 

trens a una velocitat màxima de 200 km/h. 

 Finalment, recordar també la limitació temporal en la llargada dels 

combois, tal i com s’ha indicat en l’apartat III-1.2.2. 

3.1.4 Possibles futures limitacions de capacitat 

A mig o llarg termini cal tenir en compte dos aspectes relacionats amb el transport 

de mercaderies amb destinació a França: 

39. Possible augment de les restriccions de solcs per mercaderies mentre 

augmentin els serveis de viatgers en vies amb tres fils (corredor 

mediterrani, entorn de Mollet, etc.). 

40. Hi ha, per altra banda, un greu problema de capacitat a França. De 

Perpinyà cap al nord hi ha molt poca capacitat per mercaderies i l’Estat 

francès no està desenvolupant, de moment, les infraestructures 

compromeses per tal efecte. 
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3.2 Gestió de les terminals de transport 

En l’últim any, Adif Terminales ha concessionat els serveis de càrrega i descàrrega 

de moltes de les principals terminals de Catalunya i la resta d’Espanya, entre les 

que destaquen Constantí, Tarragona-Mercaderies, Granollers, Morrot, Portbou i 

part de Can Tunis. 

Per altra banda, està tendint a l’externalització de la resta de serveis així com 

l’autoprestació en els serveis complementaris 

La CNMC, en l’informe de maig de 2013, considerava que la gestió de les terminals era 

significativament millorable. En aquell moment, però, no s’havien concessionat encara aquests 

serveis. 

Amb aquest context, és difícil d’indicar les principals deficiències ja que el canvi de 

gestió és relativament recent. S’indiquen però, algunes limitacions identificades en 

el marc de la realització d’aquest estudi. 

41. Manca un model de finançament de les infraestructures ferroviàries 

relacionades amb el transport de mercaderies, sobretot les relatives a les 

terminals de transport. De moment, s’està donant entrada a la gestió 

privada, amb concessions lligades a la inversió realitzada. 

En aquest sentit, caldria definir l’objecte de les subvencions (si són per 

projecte, per tarifa) i evitar les possibles subvencions creuades que es 

puguin produir (per exemple entre empreses d’un mateix grup) 

42. En general, la concessió de les terminals té el risc de que el negoci no 

sigui viable tal i com està plantejat en l’actualitat. Això implicaria que 

l’empresa privada faci fallida i es deixi d’oferir un servei clau en la cadena 

logística. 

43. Hi ha un problema de definició en el temps d’estada a les terminals. No 

està prou ben definit la diferència entre estacionament temporal i 

emmagatzematge, i el conseqüent recàrrec. La frontera està establerta, 

segons normativa en 48h, mentre que sovint es consideren 7 dies com el 

termini frontera. 
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4 Material mòbil 

La gestió del material mòbil existent a España tant en relació a locomotores 

(sobretot en ample UIC) com en relació a vagons (sobretot en ample ibèric) és un 

dels temes clau per la competitivitat del transport ferroviaris de mercaderies. La 

CNMC ha tret un document de reflexió amb data de juny de 2014 amb 

recomanacions en relació al transport ferroviari de passatgers, però que afecta 

també a la gestió d’actius de material rodant de mercaderies. 

La manca d’existència d’un mercat europeu de material mòbil en ample ibèric ha obligat a les 

administracions a prendre diverses mesures, com la creació d’una unitat d’arrendament de 

material ferroviari, per fomentar la disponibilitat d’aquest material per part de les empreses 

ferroviàries. No obstant això, la cessió a aquesta unitat de part del material mòbil de l’antic 

operador públic i actual operador incumbent no està exempta de dificultats. 

En aquest apartat es ressalten les següents limitacions relacionades amb el 

material mòbil ferroviari tant pel que fa a locomotores i vagons, com pel que fa a 

l’ample del material, ja sigui ibèric o UIC. 

4.1 Locomotores en el pas per Le Perthus 

44. Els costos d’adaptació de locomotores al tram de línia UIC (implica 

l’adaptació a tres tensions i a tres sistemes de senyalització) són molt 

elevats i no assumibles per part dels operadors privats, en relació al 

potencial actual de quota de mercat. 

En aquest sentit, la capacitat de transport de mercaderies per TP Ferro 

està limitada a les vuit locomotores (quatre parelles) que hi ha actualment 

homologades i adaptades al tram de la nova línia UIC, les quals pertanyen 

a Renfe Operadora. 

45. Per altra banda, les quatre parelles de locomotores que actualment 

realitzen el transport per la línia UIC no estan a disposició dels actius de la 

unitat d’arrendament. Això implica una manca de competència real en una 

nova connexió ferroviària que se suposa liberalitzada. 

 Tal i com es comenta en el punt III-1.3, i per si pogués ser una solució 

parcial per obrir el mercat a l’entrada de noves locomotores, en la 

actualitat no se sap (a nivell de permisos) si es pot circular amb diesel per 

la línia de TP Ferro. 

4.2 Parc de material mòbil i unitat d’arrendament 

46. A nivell pràctic, no existeix competència amb Renfe Operadora en relació 

al material rodant en ample ibèric, ja que Renfe disposa del major parc de 

vagons, i aquest parc no està sempre a disposició a l’unitat d’arrendament. 
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47. La unitat d’arrendament d’actius ferroviaris és l’eina que ha creat el 

Ministeri de Foment per la gestió dels actius abans públics de material 

rodant i permetre la creació d’un mercat de lloguer d’aquest material a 

disposició dels operadors ferroviaris. 

L’inconvenient d’aquesta unitat és que no està desvinculada de Renfe 

Operadora, tal i com denúncia la CNMC. En aquest sentit, existeix el risc 

de què aquesta unitat d’arrendament actuï preferentment en benefici de 

l’empresa matriu, Renfe Operadora. 

Figura 12. Organigrama de l’empresa pública Renfe Operadora 

 

Font: www.renfe.es 
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5 Interoperabilitat 

En aquest apartat s’identifiquen les limitacions que impedeixen una adequada 

participació del ferrocarril entre diferents països. 

5.1 Operació en diferents països 

L’operació de serveis ferroviaris internacionals, sobretot amb França, implica un 

conjunt de problemàtiques addicionals, a banda dels que ja s’han comentat 

anteriorment i que es recorden a continuació: 

 Ample de via (apartat III-1.2.1). 

 Gestió de la capacitat de la línia TP Ferro (apartat III-3.1.1). 

 Problemes de tracció (apartat III-4.1). 

A més a més, s’afegeixen a continuació: 

48. Els maquinistes que realitzen trajectes internacionals han de saber parlar 

en els diferents idiomes dels territoris pels que circulen ja que no hi ha una 

llengua o codi comú de comunicació. 

49. El cost del pas per la frontera francesa és relativament elevat. El pas per 

Le Perthus és d’aproximadament 750 €/tren, el qual és equivalent al canvi 

de càrrega entre vagons de diferent ample en el pas per Portbou. A més a 

més, la circulació per França també és costosa, a causa del preu dels 

serveis ferroviaris de SNCF. 
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6 Intermodalitat i competència 

En aquest apartat s’identifiquen les limitacions que impedeixen una adequada 

participació del ferrocarril dins de la cadena de transport intermodal. 

6.1 Empreses de transport intermodal 

En relació a la cadena de transport intermodal s’indiquen a continuació un conjunt 

de limitacions que estant afectant a la participació del sector ferroviari en el 

repartiment de la quota modal de transport. 

50. A l’àmbit espanyol, es considera que no existeix la figura d’un operador 

intermodal fort i dominant al mercat que organitzi i ofereixi tota la cadena 

de transport. 

La principal decisió d’aquesta cadena de transport recau, en general, 

sobre les navilieres que descarreguen als ports europeus. 

51. Per altra banda, en el transport ferroviari, manca accés a informació ràpida 

i senzilla sobre l’última milla, relatiu a: 

o la infraestructura ferroviària en industries o polígons, terminals 

privades, zones d’emmagatzematge de càrrega ferroviària o zones 

de càrrega intermodals. 

o Vies particulars d’accés i connexió entre origen o destinació de la 

càrrega i la infraestructura ferroviària. 

o Infraestructura ferroviària dedicada quasi exclusivament a la 

composició de trens en origen i/o destinació de la càrrega. 

La CNMC, considera que existeix un escàs desenvolupament de la intermodalitat en el sistema 

de transport de mercaderies i apunta que el Comitè de Regulació Ferroviària considera que “el 

mode ferroviari a Espanya no ha respost en els últims temps als requisits de la quantitat i 

qualitat que exigia la cadena logística per respondre a les demandes d’intermodalitat”. 

52. Finalment, en transport de mercaderies perilloses es destaca especialment 

que no existeix una referència única, ni legal, ni administrativa, ni personal 

per als diferents modes de transport, els quals disposen de diferent 

normativa i legislació, i estan regulats per contractes diferents, amb 

arbitratges diferents i amb indemnitzacions diferents. 

6.2 Competència entre operadors de transport de 

mercaderies 

La manca de competència entre operadors de transport de mercaderies és una de les 

motivacions de la redacció de l’informe l’any 2013 de la CNMC relatiu a aquest tema. 
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Les principals raons que limiten la competència entre operadors ferroviaris de 

transport de mercaderies són 5, tres de les quals ja han estat comentades i dues 

de les quals s’indiquen seguidament: 

 Les especificitats de la infraestructura ferroviària espanyola, entre les que 

destaca l’ample de via, impedeix la penetració d’altres actors 

internacionals en el mercat espanyol. El tema de l’ample de via es 

comenta en l’apartat III-1.2.1. 

 Els factors relacionats amb l’administració i gestió de la infraestructura, 

així com l’assignació de solcs, tal i com es comenta en l’apartat III-3.1.2. 

 La regulació d’accés i exercici de l’activitat ferroviària es comenta en el 

següent apartat III-7.1. 

Per altra banda, la CNMV destaca els següents dos elements no comentats en 

altres apartats: 

53. Avantatges conferides a Renfe Operadora en l’operació de serveis 

ferroviaris a l’infraestructura d’Adif, entre les que destaca: 

o L’existència de les anomenades Cláusulas del abuelo, implantades 

per garantir la continuïtat dels serveis ferroviaris de mercaderies en 

el moment de la liberalització i per la qual, Renfe Operadora no ha 

de complir certs requisits que sí han de complir les noves empreses 

entrants. 

o Disponibilitat d’un ampli parc de material mòbil, del qual no hi ha un 

mercat alternatiu i on la unitat d’arrendament no està funcionant 

amb prou flexibilitat (apartat III-4.2) 

o Amplis avantatges sobre el servei de manteniment i de reparació del 

material mòbil que segueix dependent de Renfe Operadora. 

o Estructura empresarial amb finançament públic. 

o Existència de vincles relacionals i personals entre Renfe Operadora, 

Adif i el Ministeri de Foment. 

o Entrada de Renfe Operadora en altres empreses competidores, 

mantenint el control també de part de la competència. 

54. Manca de desenvolupament del Comitè de Regulació Ferroviària, com a 

figura de regulador. 
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7 Serveis i comunicació empresarial 

7.1 Nous serveis ferroviaris 

Els nous serveis ferroviaris (noves rutes d’unió entre dos punts) que ofereixen els 

operadors han de passar per un conjunt de tràmits que dificulten l’entrada de nous 

operadors al mercat. En aquest sentit, els més destacats són els que s’indiquen a 

continuació: 

55. Les condicions que regulen la circulació dels serveis en general no són 

prou clares o no estan publicades de forma accessible. 

56. Per poder operar com a operador ferroviari cal obtenir un conjunt de 

llicències que encareixen en excés l’entrada de nous operadors ferroviaris 

i, sobretot, endarrereixen aquesta entrada fins a més d’un any. 

57. La gestió del certificat de seguretat és considerada, segons la CNMC, no 

proporcional en termes de temps, manca de transparència i de cost 

excessiu. 

Per la gestió d’aquest certificat cal, a més, aportar tracció ferroviària, el 

que suposa un risc financer per l’empresa que necessita disposar de 

locomotores abans de poder gestionar l’obtenció dels certificats i de saber 

la disponibilitat de la línia en termes de capacitat. 

58. L’homologació del material rodant circulant a la infraestructura ferroviària 

espanyola també és concedida en terminis excessius, el que limita la 

innovació i entrada de nou material. A més a més, la clàusula que permet 

la convalidació d’homologacions internacionals queda interrompuda en el 

moment que calen fer modificacions en el material rodant per la seva 

adaptació al nou ample de via, el que implica una nova homologació. 

59. La formació i habilitació del personal de conducció és costosa i 

excessivament prolongada, destacant-se, a més a més, situacions que 

limiten fortament la seva flexibilitat com són el fet que el conductor perd 

l’habilitació en el moment que deixa l’empresa per la que treballa, no sent 

vàlida en cas que el contracti una altra empresa per realitzar el mateix 

recorregut. 

A més a més, l’habilitació implica la realització de pràctiques sobre la 

mateixa línia. En cas que l’empresa no estigui oferint encara aquesta 

connexió ferroviària, cal subcontractar a una altra operadora (normalment 

Renfe Operadora) l’habilitació del propi maquinista amb els conseqüents 

inconvenients que això pot provocar. 

60. El sistema actual de cànons per utilització d’infraestructura ferroviària, per 

utilització d’estacions i altres instal·lacions ferroviàries és especialment 

complex i no segueix, segons la CNMC, un procés transparent i objectiu 

que incentivi la utilització eficient de les infraestructures ferroviàries. 
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7.2 Servei al client 

Finalment, s’indiquen a continuació limitacions que s’han identificat relatives al 

servei al client que s’ofereix des de les empreses operadores ferroviàries, 

principalment des de Renfe Operadora, com a operadora incumbent. Cal 

remarcar, però, que alguns d’aquests aspectes poden ser interpretables i poden 

dependre de les diferents experiències recopilades. 

61. Segons algunes interpretacions, els operadors ferroviaris no tenen un bon 

servei enfocat a les necessitats de client, ja que tenen massa rigidesa per 

adaptar-se a aquestes necessitats (horaris adaptats, plans de 

contingència, resposta a imprevistos, establiment de noves rutes, facilitats 

de seguiment o coordinació amb altres mitjans). 

62. Els operadors ferroviaris no ofereixen trens multiclient, de manera que 

sempre cal tenir prou càrrega per omplir un tren. No obstant això, cal dir 

que aquesta feina hauria de quedar complementada pels operadors 

logístics. 

63. Per altra banda, en general, és necessari assumir el cost dels retorns 

buits. Per exemple, en els servies de transport de vehicles hi ha una 

càrrega del 80% a l’anada i una del 20% a la tornada, de manera que es 

transporta un increment del 100% de contenidors en buit, respecte els 

contenidors carregats. 

Aquesta situació és aplicable a altres càrregues com les mercaderies 

perilloses, i és que la manca d’inversió tecnològica en els vagons dels 

trens els fa poc flexibles per transportar diferents tipus de càrregues, com 

per exemple sí és possible en el cas del transport per carretera. 
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 Bloc IV: Propostes 

Aquest bloc es divideix en dos apartats. En primer lloc es descriuen les 

propostes que es realitzen en el marc de les Mesures d’Acompanyament, 

les quals engloben també les propostes particulars dels diferents serveis 

d’iFreightMED que es volen implantar. La descripció de les propostes es 

presenta amb una taula primer (apartat 1.1) i amb una explicació més 

detallada a continuació (apartat 2.2). 

Seguidament, en l’apartat 2 es presenta la priorització establerta 

d’aquestes propostes, dividint-les en propostes imprescindibles, propostes 

de prioritat molt alta, propostes de prioritat alta i propostes de prioritat 

mitjana. 

 

1 Propostes de les Mesures d’Acompanyament 

1.1 Taula resum 

Nº 
apartat 

Nom apartat 
Nº 

prop.  
Títol proposta Detalls proposta Observacions Resp impl. Font proposta 

1 Infraestructures 1 
Adaptació de gàlibs per 
permetre el pas de nous 
serveis ferroviaris 

A partir del gàlib real existent a la 
xarxa cal valorar les actuacions 
necessàries per la seva ampliació i 
poder acollir nous serveis ferroviaris 
amb necessitats especials. 

La fitxa 16 de la Estrategia 
Logística de España proposa, 
entre d'altres, "l'elaboració d'un 
pla d'execució per l'adaptació 
gradual de gàlibs als nous 
requeriments". 
La fitxa 10 de la Estrategia 
Logística de España proposa 
l'estudi i posada en servei 
d'autopistes ferroviàries 

Adif 

Acció prioritària 
Estrategia 
Logistica de 
España 
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Nº 
apartat 

Nom apartat 
Nº 

prop.  
Títol proposta Detalls proposta Observacions Resp impl. Font proposta 

1 Infraestructures 2 

1a fase del nou accés sud 
ferroviari al Port de Barcelona i 
terminals ferroviàries 
intermodals del moll Prat i 
antiga llera del riu Llobregat 

Nou accés ferroviari que discorre en 
un tram de 1,8 km pel marge 
esquerra del riu Llobregat i aprofita 
parcialment la via actual d'FGC i 
després defineix un nou traçat 
paral·lel a la llera actual, per donar 
servei a la nova terminal de 
mercaderies del Moll Prat. També 
defineix un brancal de connexió 
directa del port amb la terminla de 
Can Tunis i considera dues noves 
terminals en l'antiga llera del riu 
Llobregat. 

Claus X6, T2 i T3 de l'Agenda 
Catalana del Corredor 
Mediterrani. 
La fitxa 17 de la Estrategia 
Logística de España proposa la 
millora dels accessos terrestres 
als principals ports d'acord als 
principis i orientacions sectorials 
establerts en el PITVI, entre els 
que s'inclouen les connexions 
definitives al Port de Barcelona. 

Adif / Port 
de 

Barcelona 

Acció prioritària 
de l'Agenda 
Catalana del 
Corredor 
Mediterrani. 
Acció prioritària 
Estrategia 
Logistica de 
España 
Corridor 6 
Action Plan 

1 Infraestructures 3 

2a fase de l'accés sud 
ferroviari al Port de Barcelona i 
terminal ferroviària intermodal 
del Prat 

2a fase del nou accés ferroviari que li 
proporciona una segona via, tanca 
l'anella a la nova ampliació sud del 
Port per l'antiga llera del riu Llobregat, 
donant servei a les noves terminals 
de mercaderies Moll Prat i Antiga 
Llera. 

    

Agenda 
Catalana del 
Corredor 
Mediterrani 

1 Infraestructures 4 

Ampliació apartadors a 750 
metres en els principals 
corredors de mercaderies de la 
península  

Veure apartat "gestió 
d'infraestructures" pel corredor UIC 
Barcelona - frontera francesa. 

La fitxa 16 de la Estrategia 
Logística de España inclou, entre 
d'altres, "l'adaptació d'apartadors 
per trens de 750 metres" 

Adif 

Acció prioritària 
Estrategia 
Logistica de 
España 

1 Infraestructures 5 
Adaptació de la infraestructura 
per a càrregues de 25 tn per 
eix 

Es proposa anar augmentant la 
càrrega per eix en els principals 
corredors de mercaderies, començant 
per aquells que tenen major demanda 
de càrrega. 

La fitxa 16 de la Estrategia 
Logística de España inclou, entre 
d'altres, "l'adaptació de càrregues 
a 25 tn" 

Adif 

Acció prioritària 
Estrategia 
Logistica de 
España 
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Nº 
apartat 

Nom apartat 
Nº 

prop.  
Títol proposta Detalls proposta Observacions Resp impl. Font proposta 

1 Infraestructures 6 

Actualització del corredor 
Barcelona – Le Perthus – 
Perpinyà a 22,5 tn per eix en 
tot el seu recorregut 

Correcció de les de les tones de 
càrrega permeses en el corredor UIC 
Barcelona – Le Perthus – Perpinyà 
per establir la màxima càrrega 
permesa en 22,5 tn per eix en tot el 
tram. Actualment la declaració de 
xarxa francesa de RFF indica que el 
tram Frontera francesa – Perpinyà 
està limitat a 20 tn per eix. Per altra 
banda, però, la declaració de xarxa 
de TP Ferro indica una càrrega 
màxima permesa de 22,5 tn 

  Adif 
Entrevistes, 
Declaració de 
Xarxa RFF 

1 Infraestructures 7 

Construcció de vies de 
circumval•lació en els 
principals corredors de 
mercaderies a nuclis urbans 
on existeixi congestió de 
serveis de ferroviaris i de 
mercaderies 

En aquest sentit es proposa la 
construcció de vies de circumval•lació 
dedicades principalment als trens de 
mercaderies que evitin el pas pels 
trams més congestionats 

La fitxa 16 de la Estrategia 
Logística de España inclou, entre 
d'altres, "la supressió progressiva 
dels colls d'ampolla existents a la 
xarxa ferroviària de mercaderies, 
especialment en els accessos als 
nuclis urbans" 

Adif 

Acció prioritària 
Estrategia 
Logistica de 
España 

1 Infraestructures 8 
Nou corredor per mercaderies 
entre Martorell i Castellbisbal 
(variant de Martorell) 

Nou corredor de doble via i ample 
mixt per mercaderies entre Martorell i 
Castellbisbal, i la seva connexió amb 
el corredor que va cap al Port de 
Barcelona i amb el nus de 
Castellbisbal. 

Clau X4 de l'Agenda Catalana del 
Corredor Mediterrani 

Adif 

Acció prioritària 
de l'Agenda 
Catalana del 
Corredor 
Mediterrani 

1 Infraestructures 9 Variant de Reus 
Variant est de la línia convencional, 
entre Reus i aeroport, per a la doble 
via en ample mixt. 

    

Agenda 
Catalana del 
Corredor 
Mediterrani 
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Nº 
apartat 

Nom apartat 
Nº 

prop.  
Títol proposta Detalls proposta Observacions Resp impl. Font proposta 

1 Infraestructures 10 

Conversió a ample mixt del 
corredor Vila-seca - Sant 
Vicenç de Calders - Martorell - 
Castellbisbal i del corredor 
Castelló - Tarragona 

Conversió a ample mixt de la línia 
convencional Castelló - Vandellós i 
Vila-seca - Castellbisbal 

Claus M1, M3 de l'Agenda 
Catalana del Corredor 
Mediterrani. 
La fitxa 16 de la Estrategia 
Logística de España inclou, entre 
d'altres, la "Implantació 
progressiva i coordinada de 
l'ample UIC en els principals 
corredors ferroviaris de 
mercaderies. Es procurarà que 
els trànsits actuals es puguin 
seguir realitzant sense ruptura de 
càrrega". 

Adif 

Acció prioritària 
de l'Agenda 
Catalana del 
Corredor 
Mediterrani. 
Acció prioritària 
Estrategia 
Logistica de 
España. 
Corridor 6 
Action Plan 

1 Infraestructures 11 
Conversió a ample mixt del 
tram Reus - Vila-seca 

Conversió a ample mixt de les dues 
vies de la línia convencional entre 
Vila-seca i Reus. 

Clau M2 de l'Agenda Catalana del 
Corredor Mediterrani. 
La fitxa 16 de la Estrategia 
Logística de España inclou, entre 
d'altres, la "Implantació 
progressiva i coordinada de 
l'ample UIC en els principals 
corredors ferroviaris de 
mercaderies. Es procurarà que 
els trànsits actuals es puguin 
seguir realitzant sense ruptura de 
càrrega". 

Adif 

Acció prioritària 
de l'Agenda 
Catalana del 
Corredor 
Mediterrani. 
Acció prioritària 
Estrategia 
Logistica de 
España. 
Corridor 6 
Action Plan 

1 Infraestructures 12 
Rehabilitació de la via entre 
Reus i Roda de Barà d'ús 
exclusiu per mercaderies 

Recuperació de la línia abandonada 
entre el Polígon Nord i Roda de Barà, 
amb una via d'ample mixt per 
mercaderies i adaptació a l'ample mixt 
del tram Reus - Polígon Nord. 

Clau M4 de l'Agenda Catalana del 
Corredor Mediterrani 

Adif 

Acció prioritària 
de l'Agenda 
Catalana del 
Corredor 
Mediterrani 
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Nº 
apartat 

Nom apartat 
Nº 

prop.  
Títol proposta Detalls proposta Observacions Resp impl. Font proposta 

1 Infraestructures 13 
Conversió a ample mixt d'una 
via del tram Vilamalla - 
Portbou 

Conversió a ample mixt d'una de les 
dues vies de la línia convencional en 
el tram Vilamalla - Portbou 

Clau M5 de l'Agenda Catalana del 
Corredor Mediterrani. 
La fitxa 16 de la Estrategia 
Logística de España inclou, entre 
d'altres, la "Implantació 
progressiva i coordinada de 
l'ample UIC en els principals 
corredors ferroviaris de 
mercaderies. Es procurarà que 
els trànsits actuals es puguin 
seguir realitzant sense ruptura de 
càrrega". 

Adif 

Acció prioritària 
de l'Agenda 
Catalana del 
Corredor 
Mediterrani. 
Acció prioritària 
Estrategia 
Logistica de 
España. 
Corridor 6 
Action Plan 

1 Infraestructures 14 

Conversió a ample mixt de la 
línia convencional Saragossa - 
Lleida - Reus/Sant Vicenç de 
Calders 

Conversió a ample mixt de la línia 
convencional Lleida - Reus i 
Picamoixons - Sant Vicenç de 
Calders 

Clau M6 de l'Agenda Catalana del 
Corredor Mediterrani. 
La fitxa 16 de la Estrategia 
Logística de España inclou, entre 
d'altres, la "Implantació 
progressiva i coordinada de 
l'ample UIC en els principals 
corredors ferroviaris de 
mercaderies. Es procurarà que 
els trànsits actuals es puguin 
seguir realitzant sense ruptura de 
càrrega". 

Adif 

Acció prioritària 
de l'Agenda 
Catalana del 
Corredor 
Mediterrani. 
Acció prioritària 
Estrategia 
Logistica de 
España. 
Corridor 6 
Action Plan 

1 Infraestructures 15 
Conversió a ample mixt de la 
línia convencional Reus - 
Saragossa (Caspe) 

Conversió a ample mixt de la línia 
convencional Reus - Saragossa (per 
Caspe) 

Clau M6 de l'Agenda Catalana del 
Corredor Mediterrani. 
La fitxa 16 de la Estrategia 
Logística de España inclou, entre 
d'altres, la "Implantació 
progressiva i coordinada de 
l'ample UIC en els principals 
corredors ferroviaris de 
mercaderies. Es procurarà que 
els trànsits actuals es puguin 
seguir realitzant sense ruptura de 
càrrega". 

Adif 

Acció prioritària 
de l'Agenda 
Catalana del 
Corredor 
Mediterrani. 
Acció prioritària 
Estrategia 
Logistica de 
España. 
Corridor 6 
Action Plan 
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Nº 
apartat 

Nom apartat 
Nº 

prop.  
Títol proposta Detalls proposta Observacions Resp impl. Font proposta 

1 Infraestructures 16 
Construcció d’una subestació 
elèctrica a Santa Llogaia 

Està prevista la construcció i posada 
en funcionament d’una subestació 
elèctrica a Santa Llogaia. Aquesta 
actuació augmentaria la potencia 
instal•lada a la xarxa ferroviària 
permetent més encreuaments entre 
composicions en el corredor UIC 
entre Barcelona i la frontera francesa 
incrementant, d'aquesta manera, el 
nombre de solcs internacionals 
disponibles per trens de mercaderies 
entre Espanya i França. 

Aquesta actuació està prevista 
per 2015, i està vinculada amb 
l'evolució de les obres de la línia 
de Molt Alta Tensió. 

Adif Entrevistes 

2 
Terminals de 
càrrega 

17 

Nou accés ferroviari al Port de 
Tarragona en ample mixt i 
nova terminal ferroviària del 
Port de Tarragona 

Nou accés ferroviari d'ample mixte i 
nova terminal ferroviària intermodal 
en l'àmbit sud del Port de Tarragona. 

Clau X2 de l'Agenda Catalana del 
Corredor Mediterrani 

Adif / Port 

Acció prioritària 
de l'Agenda 
Catalana del 
Corredor 
Mediterrani 

2 
Terminals de 
càrrega 

18 
Nou accés sud al Port de 
Tarragona 

Nou accés ferroviari sud en ample 
mixt en el Port de Tarragona 

  Adif / Port 

Agenda 
Catalana del 
Corredor 
Mediterrani 

2 
Terminals de 
càrrega 

19 Terminal de Basf i accés viari 

Nova terminal d'usos per Basf i resta 
d'empreses del Camp de Tarragona i 
accés viari en substitució del pas a 
nivell. 

Clau T1 de l'Agenda Catalana del 
Corredor Mediterrani 

Ministeri de 
Foment / 

Adif / 
Empreses 

Acció prioritària 
de l'Agenda 
Catalana del 
Corredor 
Mediterrani 

2 
Terminals de 
càrrega 

20 
Remodelació de la terminal 
ferroviària del Vallès (la 
Llagosta) 

Remodelació de l'actual terminal 
ferroviària del Vallès, a la Llagosta, 
per convertir-la en un centre 
intermodal entre trens d'ample ibèric i 
ample estàndard i entre trens i 
camions, amb activitats logístiques 
complementàries. 

Clau T4 de l'Agenda Catalana del 
Corredor Mediterrani 

  

Acció prioritària 
de l'Agenda 
Catalana del 
Corredor 
Mediterrani 
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Nº 
apartat 

Nom apartat 
Nº 

prop.  
Títol proposta Detalls proposta Observacions Resp impl. Font proposta 

2 
Terminals de 
càrrega 

21 
2a fase de remodelació del 
nus de Mollet 

Execució dels dos brancals d'accés a 
la terminal ferroviària intermodal de la 
Llagosta, per permetre la connexió de 
la terminal cap al nord en ample UIC, 
mitjançant la línia d'alta velocitat. 

Clau T4 de l'Agenda Catalana del 
Corredor Mediterrani 

  

Acció prioritària 
de l'Agenda 
Catalana del 
Corredor 
Mediterrani 

2 
Terminals de 
càrrega 

22 
Terminal ferroviària del Logis 
intermodal Empordà i accés 
ferroviari 

Nova terminal ferroviària intermodal a 
ubicar al costat de l'estació de 
Vilamalla a la línia convencional 
Barcelona - Portbou. 

Clau T5 de l'Agenda Catalana del 
Corredor Mediterrani 

  

Acció prioritària 
de l'Agenda 
Catalana del 
Corredor 
Mediterrani 

2 
Terminals de 
càrrega 

23 
Terminal ferroviària del Logis 
intermodal Penedès i accés 
ferroviari 

Nova terminal ferroviària intermodal 
del Logis Penedès i connexió 
ferroviària amb la línia convencional 
en ample mixt. 

Clau T6 de l'Agenda Catalana del 
Corredor Mediterrani 

  

Acció prioritària 
de l'Agenda 
Catalana del 
Corredor 
Mediterrani 

2 
Terminals de 
càrrega 

24 
Connexió en ample UIC amb 
SEAT i altres empreses del 
sector de l'automoció 

Connexió en ample UIC amb SEAT 
(en el marc de la connexió en ample 
UIC del corredor Mediterrani) 

  
Adif / 

Empreses 

Intermodalitat 
en el sector de 
l'automòbil, 
CIAC 

2 
Terminals de 
càrrega 

25 

Connexió en ample UIC de la 
terminal de Vilamalla per poder 
acollir serveis ferroviaris del 
sector de l'automoció, entre 
d'altres 

Per poder operar la terminal de 
Vilamalla i usar el corredor ferroviari 
UIC és necessària la connexió en 
ample UIC d’aquesta terminal. És una 
possibilitat que la terminal de 
Vilamalla acabi acollint serveis 
ferroviaris de l'automoció 

  
Adif / 

Empreses 

Intermodalitat 
en el sector de 
l'automòbil, 
CIAC. 
Entrevistes 
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Nº 
apartat 

Nom apartat 
Nº 

prop.  
Títol proposta Detalls proposta Observacions Resp impl. Font proposta 

3 
Gestió 
infraestructures 

26 Proves de gàlib i publicació de 
gàlibs excepcionals permesos 

Es proposa la realització de proves de 
gàlib a la infraestructura existent 
(sobretot en les línies amb tercer fil, ja 
que és on el gàlib dels serveis 
ferroviaris internacionals podria ser 
restrictiu). De la mateixa manera, es 
proposa la publicació dels gàlibs reals 
(o almenys els de serveis 
excepcionals) per disposar 
d’informació actualitzada de l’estat de 
la infraestructura i facilitar l’estudi de 
nous serveis ferroviaris, com per 
exemple les autopistes ferroviàries. 

Les proves de gàlib estan 
planificades a curt termini (es 
preveuen finalitzades per la 
primera meitat de 2015) per 
l'estudi de la viabilitat de nous 
serveis ferroviaris. 

Adif 

Acció prioritària 
Estrategia 
Logistica de 
España 

3 
Gestió 
infraestructures 

27 Creació d’una figura de control 
de la xarxa ferroviària 

Creació d’una figura encarregada de 
garantir l'efectivitat i eficiència de la 
infraestructura perquè els operadors 
ferroviaris de mercaderies ofereixin 
serveis competitius i en lliure 
competència. 

La fitxa 1 de la Estrategia 
Logística de España inclou la 
creació d'una Unitat Logística 
encarregada de pilotar la 
Estrategia Logística amb la 
creació d'una unitat amb 
representants permanents de 
diferents òrgans superiors 

Adif Entrevistes 

3 
Gestió 
infraestructures 

28 Modificació dels criteris 
d’assignació de solcs 

Modificació dels criteris d’assignació 
de solcs i del seu cànon afegint 
criteris que millorin l’eficiència en l’ús 
dels serveis ferroviaris, introduint 
criteris de penalització per la no 
utilització de la capacitat reservada 

  Adif 

Informe de 
competència del 
sector 
ferroviario de la 
CNMC 

3 
Gestió 
infraestructures 

29 Modificar l’estructura del cànon 
d’accés 

Modificar o eliminació de l’estructura 
del cànon d’accés perquè el preu del 
cànon mig per trànsit no sigui 
decreixent en funció del nombre de 
recorreguts, tal i com succeeix en 
l’actualitat. 

  
Ministeri de 

Foment 

Informe de 
competència del 
sector 
ferroviario de la 
CNMC 
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Nº 
apartat 

Nom apartat 
Nº 

prop.  
Títol proposta Detalls proposta Observacions Resp impl. Font proposta 

3 
Gestió 
infraestructures 

30 
Accions per augmentar el 
nombre de solcs en horari 
comercial en el corredor UIC 
Barcelona – Perpinyà. 

Augmentar el nombre de solcs 
internacionals disponibles, 
especialment a França a través del 
corredor UIC Barcelona - Perpinyà, 
de manera que augmenti l’oferta en 
nombre i en versatilitat horària. 
Aquesta proposta pot incloure 
diverses accions, algunes de les 
quals estan contemplades en aquest 
document. 

Des del 15 de setembre de 2014 
s'han establerts canvis normatius 
(relacionats amb l'encreuament 
de trens de passatgers i de 
mercaderies) que ja han permès 
augmentar el nombre de solcs 
internacionals disponibles. Es 
preveu que durant 2015 es portin 
a terme altres actuacions també 
pendents que augmentaran els 
solcs disponibles per a trens de 
mercaderies. 

Adif / 
França 

Intermodalitat 
en el sector de 
l'automòbil, 
CIAC. 
Entrevistes 

3 
Gestió 
infraestructures 

31 Proposta de monitorització de 
les línies de mercaderies 

Es proposa la monitorització de la 
línia segons els criteris descrits en el 
Corridor 6 Action Plan, identificant, 
per exemple, a què es deuen els 
retards i les incidències diàries, de 
manera que es pugui desenvolupar 
un pla d’actuació sobre els elements 
amb més incidències 

  Adif 
Corridor 6 
Action Plan 

3 
Gestió 
infraestructures 

32 

Permetre la circulació de 
composicions de 750 metres 
de mercaderies en el tram UIC 
d’alta velocitat entre Barcelona 
i Figueres 

És necessari actualitzar els sistema 
de senyalització ERTMS per a 
composicions de mercaderies de 750 
metres mitjançant un projecte de 
reacantonament. 

Es preveu permetre circulacions 
de trens de mercaderies de 750 
metres a partir de maig de 2015. 

Adif Entrevistes 

4 Gestió terminals 
33 

Desenvolupar la normativa 
relativa a serveis addicionals i 
complementaris 

Desenvolupar les normes previstes 
en la Ley del Sector Ferroviario (LSF) 
i en el Reglamento del Sector 
Ferroviario (RSF) sobre serveis 
addicionals, complementaris i 
auxiliars i sobre el marc tarifari dels 
serveis addicionals i complementaris, 
encara pendents de desenvolupar, i 
fer-ho de forma favorable a la 
competència per limitar la 
discrecionalitat de l’administrador 
d’infraestructures 

  
Ministeri de 

Foment 

Informe de 
competència del 
sector 
ferroviario de la 
CNMC 
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Nº 
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Nom apartat 
Nº 

prop.  
Títol proposta Detalls proposta Observacions Resp impl. Font proposta 

4 Gestió terminals 
34 

Adaptació de calendari i horari 
de les terminals a les 
necessitats 

Avançar en l’adaptació del calendari i 
horaris d’obertura de terminals 
segons les necessitats de les 
empreses ferroviàries. 

  
Ministeri de 

Foment / 
Adif 

Informe de 
competència del 
sector 
ferroviario de la 
CNMC 

4 Gestió terminals 
35 

Garantir la disponibilitat dels 
equipaments de les terminals a 
tots els operadors ferroviaris 

Garantir, en aquelles terminals d’Adif 
en les que Renfe-Operadora disposi 
de determinats bens d’usdefruit o dret 
real equivalent, la plena disposició 
d’aquests mitjans a la resta 
d’empreses ferroviàries a un cost 
raonable. 

  
Ministeri de 

Foment / 
Adif 

Informe de 
competència del 
sector 
ferroviario de la 
CNMC 

4 Gestió terminals 
36 

Increment de la transparència 
relativa a la informació en les 
terminals 

És necessari incrementar la 
transparència i l’accés a informació 
actualitzada de totes les terminals 
logístiques, públiques i privades, 
connectades a la xarxa ferroviària 
d'interès general. 

  
Ministeri de 

Foment / 
Adif 

Informe de 
competència del 
sector 
ferroviario de la 
CNMC 

4 Gestió terminals 
37 

Canvi de regulació del cànon 
per càrrega a les terminals de 
transport 

Dins del marc de la concessió de les 
terminals de càrrega, cal estudiar una 
modificació de la gestió del cànon per 
càrrega a les terminals de transport, 
de manera que es cobreixin els 
costos i permetin certa rendibilitat en 
la gestió. 

La fitxa 11 de la Estrategia 
Logística de España proposa 
l'establiment de nous models de 
promoció i gestió de terminals 
intermodals 

Ministeri de 
Foment 

Entrevistes 

4 Gestió terminals 
38 

Incorporació de les terminals 
de transport en les cadenes 
logístiques mitjançant 
contractes o convenis de 
col•laboració adaptats als 
serveis oferts 

Inclusió de les terminals de transport 
en les cadenes logístiques mitjançant 
contractes o convenis de 
col•laboració que garanteixin la 
fiabilitat del servei i el compromís de 
la terminal en cas d'imprevistos. 

  
Ministeri de 

Foment 

Intermodalitat 
en el sector de 
l'automòbil, 
CIAC. 
Entrevistes 

5 Material Mòbil 
39 

Simplificació i agilització de 
l’homologació del material 
mòbil i dels seus elements 

Cal simplificar l’homologació de 
material rodant i de les adaptacions 
que es facin en locomotores i remolcs 
per adaptar-los als diferents requisits 

  
Ministeri de 

Foment 

Intermodalitat 
en el sector de 
l'automòbil, 
CIAC 
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Títol proposta Detalls proposta Observacions Resp impl. Font proposta 

a nivell nacional i internacional 

5 Material Mòbil 
40 

Adaptació dels vagons 
plataforma per a la càrrega 
dels diferents tipus de 
contenidors  

En especial pel que fa a espigots en 
posicions intermitges 

  
Ministeri de 

Foment / 
Fabricants 

Sector químic. 
Entrevistes 

5 Material Mòbil 
41 

Assignació de tot el material 
possible de Renfe Mercaderies 
a la societat de venda i lloguer 
de material rodant 

És especialment important posar a 
disposició un nombre major de 
locomotores en general, i 
particularment les que recorren el 
trajecte Barcelona – Le Soler pel 
trajecte UIC. 

  
Ministeri de 

Foment 
Entrevistes 

5 Material Mòbil 
42 Augmentar la transparència de 

preus del material rodant 

Assegurar la transparència de preus 
de venda i lloguer i l’accés no 
discriminatori de tercers al material 
rodant que actualment és titularitat de 
Renfe-Operadora. 

  
Ministeri de 

Foment 

Informe de 
competència del 
sector 
ferroviario de la 
CNMC 

6 Interoperabilitat 
42,5 

Propostes recollides en altres 
apartats: Augment de solcs 
internacionals, permetre el pas 
de trens de 750 metres en el 
tram UIC de connexió amb 
França, facilitació de 
l'homologació de material 
mòbil, regulació de les 
llicències ferroviàries i 
certificats de seguretat, entre 
d'altres 
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Nom apartat 
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Títol proposta Detalls proposta Observacions Resp impl. Font proposta 

6 Interoperabilitat 
43 

Harmonització de la informació 
declarada en el tram de TP 
Ferro 

En l’actualitat la informació de xarxa 
declarada comunicada per RFF a la 
part francesa del corredor de TP 
Ferro, no coincideix amb la pròpia 
declaració de xarxa de la 
concessionària. En aquest sentit cal 
harmonitzar la informació de manera 
que no hi hagi diferència entre els 
sistemes de senyalització, les 
càrregues per eix o el gàlib, entre 
d’altres. 

  
RFF / TP 

Ferro 
Entrevistes 

6 Interoperabilitat 
44 

Foment de la competència en 
la tracció de mercaderies en el 
corredor UIC entre Barcelona i 
Le Soler 

Cal fomentar la competència en la 
tracció de mercaderies en el corredor 
UIC entre Barcelona i Le Soler 
(actualment monopoli d’operació de 
Renfe Mercaderies) de manera que 
els operadors logístics tinguin 
diferents alternatives comercials. 

Caldrà valorar amb els diferents 
actors implicats les accions 
concretes que es poden portar a 
terme per fer efectiva aquesta 
competència.  (per exemple, 
incloent les locomotores al part 
públic, finançament de noves 
locomotores homologades, 
permís per la circulació de 
locomotores diesel, entre 
d'altres). 

Ministeri de 
Foment 

Entrevistes 

6 Interoperabilitat 
45 

Determinació de l'estàndard 
europeu de les línies 
transeuropees 

Determinació de l’estàndard europeu 
de les línies transeuropees en termes 
d'infraestructura, electrificació, 
senyalització, bloqueig, comunicació i 
idioma. 

  
Unió 

Europea 
Entrevistes 

6 Interoperabilitat 
46 Plans nacionals d'adaptació 

als estàndards europeus 

Cal establir el calendari a nivell 
nacional per adaptar-se 
progressivament a aquests 
estàndards europeus. 

  
Ministeri de 

Foment 
Entrevistes 
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6 Interoperabilitat 
47 

Seguiment i impuls de les 
infraestructures ferroviàries de 
mercaderies localitzades a 
França. 

és necessari fer un seguiment de les 
infraestructures previstes a França i 
dels seus plans nacionals d’inversió i 
reclamar-ne el compliment del 
calendari i, si s’escau, proposar-ne de 
noves. Aquesta actuació hauria de 
ser implementada pel govern català 
i/o espanyol, amb ajuda de la Unió 
Europea 

  

Govern 
espanyol / 

govern 
català / Unió 

Europea 

Entrevistes 

6 Interoperabilitat 
48 

Millora de les infraestructures 
ferroviàries franceses per a 
mercaderies 

Cal anar millorant progressivament 
les infraestructures franceses per 
garantir la qualitat de les connexions 
ferroviàries de mercaderies. Aquesta 
actuació hauria de ser implementada 
pel govern francès. 

  

Govern 
francès / 

Unió 
Europea 

Entrevistes 

6 Interoperabilitat 
49 

Implantació del sistema 
ERTMS en l'accés a Le Soler 
des del tram de TP Ferro 

Des del tram de TP Ferro fins l’accés 
a Le Soler hi ha aproximadament 1,5 
km de longitud. Aquest tram està 
senyalitzat amb KVB, quan el tram de 
TP Ferro ho està en ERTMS. 

  
França / 

Unió 
Europea 

Entrevistes 

6 Interoperabilitat 
50 

Adaptació d’un accés a Le 
Soler amb una potència 
elèctrica de 25 kV des del tram 
de TP Ferro 

L’adaptació d’un accés a Le Soler 
mitjançant una línia elèctrica 
commutable entre 25 kV en altern i 
1,5 kV en continu permetria facilitar 
l’accés del material tractor a Le Soler. 

  

Govern 
francès / 

Unió 
Europea 

Entrevistes 

6 Interoperabilitat 
51 

Millora de les connexions 
ferroviàries a les terminals de 
Perpinyà 

Cal millorar l’accés a les terminals 
ferroviàries de Perpinyà (per exemple 
a Saint Charles) per donar més 
flexibilitat i capacitat a les línies 
dedicades a mercaderies. 

  
França / 

Unió 
Europea 

Entrevistes 

6 Interoperabilitat 
52 

Adaptar els principals 
corredors de mercaderies 
francesos al gàlib C 

És important que les característiques 
infraestructurals de la xarxa de 
mercaderies franceses no sigui 
limitant a l'hora d'obrir nous serveis 
ferroviaris de connexió entre Espanya 
i la resta d'Europa. 

  

Govern 
francès / 

Unió 
Europea 

Entrevistes 
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7 
Intermodalitat i 
competència 

53 Promocionar el model de 
negoci intermodal 

Fomentar el canvi de model de negoci 
impulsant la cooperació entre 
diferents modes de transport oferint la 
millora de serveis de mercaderies 
aprofitant el transport per carretera. 

La fitxa 10 de la Estrategia 
Logística de España proposa 
l'estudi i posada en servei 
d'autopistes ferroviàries. 

Ministeri de 
Foment / 

Operadors 
ferroviaris 

Intermodalitat 
en el sector de 
l'automòbil, 
CIAC 

7 
Intermodalitat i 
competència 

54 
Simplificació de tramitació del 
certificat ferroviari i de 
seguretat 

Simplificar, abaratir i agilitzar els 
requisits establerts per l’obtenció de 
la llicència d’empreses ferroviàries i 
del certificat de seguretat, assegurant 
que aquests requisits satisfacin els 
principis de necessitat, 
proporcionalitat, transparència i no 
discriminació. 

  
Ministeri de 

Foment 

Informe de 
competència del 
sector 
ferroviario de la 
CNMC 

7 
Intermodalitat i 
competència 

55 Nou protocol de gestió de 
pràctiques de formació 

Establir un protocol transparent de 
gestió de les sol•licituds de les 
pràctiques de formació de nous 
trajectes. 

  
Ministeri de 

Foment 

Informe de 
competència del 
sector 
ferroviario de la 
CNMC 

7 
Intermodalitat i 
competència 

56 

Independència d’adscripció de 
Renfe-Operadora respecte del 
regulador del sistema i de 
l’administrador 
d’infraestructures 

Assegurar la independència 
d’adscripció de Renfe-Operadora 
respecte del regulador del sistema i 
de l’administrador d’infraestructures. 
En cas de mantenir-se el caràcter 
públic, es preferible que Renfe-
Operadora depengui d’un altre 
organisme sense vincles amb el 
sector ferroviari. 

  
Ministeri de 

Foment 

Informe de 
competència del 
sector 
ferroviario de la 
CNMC 

7 
Intermodalitat i 
competència 

57 

Autonomia i suficiència 
financera de Renfe 
Mercaderies perquè ofereixi 
els serveis ferroviaris en 
condicions de mercat 

És necessari assegurar l’autonomia i 
suficiència financera de Renfe-
Operadora de forma que s’eliminin els 
avantatges en termes de finançament 
que podrien existir respecte als nous 
entrants. 

La fitxa 3 de la Estrategia de 
Logística Española inclou la 
segregació parcial de Renfe 
Operadora en 4 societats (Renfe 
Viajeros, Renfe Mercancías, 
Renfe Fabricación y 
Mantenimiento, Renfe Alquiler de 
Material Ferroviario). 

Ministeri de 
Foment 

Informe de 
competència del 
sector 
ferroviario de la 
CNMC 
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7 
Intermodalitat i 
competència 

58 

Independència de la societat 
de venda i lloguer de material 
rodant i de manteniment i 
reparació respecte Renfe-
Operadora 

Establir la independència jurídica, 
contable i funcional de les societat de 
venda i lloguer de material rodant i de 
manteniment i reparació de material 
rodant respecte a Renfe-Operadora, 
de manera que s’eliminin els incentius 
a realitzar possibles subvencions 
creuades entre les diferents àrees 
d’activitat. 

La fitxa 3 de la Estrategia de 
Logística Española només 
contempla la segregació parcial. 
Per altra banda proposa 
"Impulsar el sector mediante la 
constitución de la nueva sociedad 
de alquiler de material rodante 
(dotada de trenes, locomotoras y 
vagones) que favorezca la 
concurrencia competitiva en el 
transporte de mercancías. 

Ministeri de 
Foment 

Informe de 
competència del 
sector 
ferroviario de la 
CNMC 

7 
Intermodalitat i 
competència 

59 
Agilització dels tràmits 
administratius i controls 
duaners als Ports 

És necessari agilitzar els tràmits 
administratius i controls duaners als 
Ports del sud d’Europa i fer-los 
equivalents als del nord d’Europa, de 
manera que no es perdi competitivitat 
regional per aquest aspecte. 

Proposta inclosa a la fitxa 6 de la 
Estrategia Logística Española: 
"Armonizar la documentación 
entre modos y servicios 
administrativos que intervienen en 
la cadena de transporte nacional 
o internacional" y "Puesta en 
servicio de la Ventanilla Única 
que consistirá en la mecanización 
del procedimiento mediante una 
aplicación informática [...]". 

Govern 
espanyol / 

Unió 
Europea 

Acció prioritària 
Estrategia 
Logistica de 
España 

8 Servei al client 
60 

Millora de la comercialització i 
comunicació dels serveis 
ferroviaris 

Cal transparència en l’oferta de preus 
oferts per al transport ferroviari, amb 
claredat en relació als preus de 
càrrega i descàrrega de la 
mercaderia. 

  
Operadors 
ferroviaris 

Intermodalitat 
en el sector de 
l'automòbil, 
CIAC 

8 Servei al client 
61 Promoció dels trens multiclient 

i multiproducte 
Promoció dels trens multiclient i 
multiproducte 

  
Operadors 
ferroviaris 

CETM 
Multimodal 

8 Servei al client 
62 Minimitzar la fragmentació de 

les regionalitzacions navilieres 

Evitar l'actual fragmentació en la 
regionalització del transport marítim a 
nivell de gestió d'informació de 
consignataris amb l'objectiu d'incloure 
els Ports de Barcelona i Tarragona 
com accessos al mercat europeu. 

  
Ministeri de 

Foment / 
Ports 

Entrevistes 
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1.2 Propostes detallades 

1.2.1 Infraestructura 

1. Adaptació de gàlibs per permetre el pas de nos serveis ferroviaris 

A partir del gàlib real existent a la xarxa cal valorar les actuacions 

necessàries per la seva ampliació i poder acollir nous serveis ferroviaris 

amb necessitats especials. 

Observacions: Una de les actuacions prioritàries de la Estrategia Logística 

de España és l’elaboració d’un pla d’execució d’adaptació del gàlib als 

nous requeriments (fitxa 16) i la posada en servei d’Autopistes 

Ferroviàries, sempre i quan sigui viable (fitxa 10). 

2. 1a fase del nou accés sud ferroviari al Port de Barcelona i terminals 

ferroviàries intermodals del moll Prat i antiga llera del riu Llobregat. 

Nou accés ferroviari que discorre en un tram de 1,8 km pel marge 

esquerra del riu Llobregat i aprofita parcialment la via actual d'FGC i 

després defineix un nou traçat paral·lel a la llera actual, per donar servei a 

la nova terminal de mercaderies del Moll Prat. També defineix un brancal 

de connexió directa del port amb la terminla de Can Tunis i considera dues 

noves terminals en l'antiga llera del riu Llobregat.. 

Observacions: Proposta ja indicada en el de Corridor 6 Action Plan. 

3. 2a fase de l’accés sud ferroviari al Port de Barcelona i terminal ferroviària 

intermodal del Prat 

2a fase del nou accés ferroviari que li proporciona una segona via, tanca 

l'anella a la nova ampliació sud del Port per l'antiga llera del riu Llobregat, 

donant servei a les noves terminals de mercaderies Moll Prat i Antiga 

Llera. 

Tal i com es comenta en l’apartat de terminals de càrrega, manquen també els 

accessos al Port de Tarragona. No obstant això, aquests accessos estan vinculats 

a l’evolució en l’adaptació de l’ample UIC en el corredor Meditarrani. 

4. Ampliació apartadors a 750 metres en els principals corredors de 

mercaderies de la península. 

o Barcelona – Saragossa – Madrid 

o Barcelona – València 

Observacions: Actuació considerada prioritària en els principals corredors 

de mercaderies a la Estrategia Logística de España (fitxa 16). 

L’augment de la longitud dels apartadors i l’habilitació de les connexions per a trens de 

mercaderies de 750 metres és una de les accions més reclamades pels entrevistats pel que fa 

a les rutes peninsulars de mercaderies. 

5. Adaptació de la infraestructura per a càrregues de 25 tn per eix. 
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Es proposa anar augmentant la càrrega per eix en els principals corredors 

de mercaderies, començant per aquells que tenen major demanda de 

càrrega. 

Observacions: Actuació considerada prioritària en els principals corredors 

de mercaderies a la Estrategia Logística de España (fitxa 16). 

6. Actualització del corredor Barcelona – Le Perthus – Perpinyà a 22,5 tn per 

eix en tot el seu recorregut. 

Correcció de les tones de càrrega permeses en el corredor UIC Barcelona 

– Le Perthus – Perpinyà per establir la màxima càrrega permesa en 22,5 

tn per eix en tot el tram. Actualment la declaració de xarxa francesa de 

RFF indica que el tram Frontera francesa – Perpinyà està limitat a 20 tn 

per eix. Per altra banda, però, la declaració de xarxa de TP Ferro indica 

una càrrega màxima permesa de 22,5 tn. 

7. Construcció de vies de circumval•lació en els principals corredors de 

mercaderies a nuclis urbans on existeixi congestió de serveis de ferroviaris 

i de mercaderies. 

Els centres urbans pateixen congestió per l’alta demanda de trens de 

rodalies i regionals de viatges que en general tenen prioritat de pas. Això 

implica llargues esperes dels trens de mercaderies per accedir, creuar o 

accedir als centres urbans. En aquest sentit es proposa la construcció de 

vies de circumval·lació dedicades principalment als trens de mercaderies 

que evitin el pas pels trams més congestionats. 

Observacions: Actuació prioritària de Estrategia Logística de España. 

8. Nou corredor per mercaderies entre Martorell i Castellbisbal (variant de 

Martorell) 

Nou corredor de doble via i ample mixt per mercaderies entre Martorell i 

Castellbisbal, i la seva connexió amb el corredor que va cap al Port de 

Barcelona i amb el nus de Castellbisbal. 

9. Variant de Reus 

Variant est de la línia convencional, entre Reus i aeroport, per a la doble 

via en ample mixt. 

10. Conversió a ample mixt del corredor Vila-seca - Sant Vicenç de Calders - 

Martorell - Castellbisbal i del corredor Castelló – Tarragona. 

Conversió a ample mixt de la línia convencional Castelló - Vandellós i Vila-

seca - Castellbisbal 

11. Conversió a ample mixt del tram Reus - Vila-seca 

Conversió a ample mixt de les dues vies de la línia convencional entre 

Vila-seca i Reus. 

12. Rehabilitació de la via entre Reus i Roda de Barà d'ús exclusiu per 

mercaderies 

Recuperació de la línia abandonada entre el Polígon Nord i Roda de Barà, 

amb una via d'ample mixt per mercaderies i adaptació a l'ample mixt del 

tram Reus - Polígon Nord. 
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13. Conversió a ample mixt d'una via del tram Vilamalla – Portbou 

Conversió a ample mixt d'una de les dues vies de la línia convencional en 

el tram Vilamalla – Portbou. Aquesta actuació, a banda de proporcionar 

més capacitat al corredor de mercaderies, implicaria l’estalvi corresponent 

a l’adaptació del material tractor al sistema de comunicació ERTMS. 

14. Conversió a ample mixt de la línia convencional Saragossa - Lleida - 

Reus/Sant Vicenç de Calders. 

Conversió a ample mixt de la línia convencional Lleida - Reus i 

Picamoixons - Sant Vicenç de Calders. 

15. Conversió a ample mixt de la línia convencional Reus - Saragossa (per 

Caspe). 

16. Construcció d’una subestació elèctrica a Santa Llogaia. 

Està prevista la construcció i posada en funcionament d’una subestació 

elèctrica a Santa Llogaia. Aquesta actuació augmentaria la potencia 

instal•lada a la xarxa ferroviària permetent més encreuaments entre 

composicions en el corredor UIC entre Barcelona i la frontera francesa 

incrementant, d'aquesta manera, el nombre de solcs internacionals 

disponibles per trens de mercaderies entre Espanya i França. 

Aquesta actuació està prevista per 2015, i està vinculada amb l'evolució 

de les obres de la línia de Molt Alta Tensió. 

1.2.2 Terminals de càrrega 

En el marc de les terminals ferroviàries, es proposen les següents connexions. 

17. Nou accés ferroviari al Port de Tarragona en ample mixte i nova terminal 

ferroviària del Port de Tarragona. 

Nou accés ferroviari d'ample mixte i nova terminal ferroviària intermodal en 

l'àmbit sud del Port de Tarragona. 

18. Nou accés sud al Port de Tarragona 

Nou accés ferroviari sud en ample mixt en el Port de Tarragona 

19. Terminal de Basf i accés viari 

Nova terminal d'usos per Basf i resta d'empreses del Camp de Tarragona i 

accés viari en substitució del pas a nivell. 

20. Remodelació de la terminal ferroviària del Vallès (la Llagosta) 

Remodelació de l'actual terminal ferroviària del Vallès, a la Llagosta, per 

convertir-la en un centre intermodal entre trens d'ample ibèric i ample 

estàndard i entre trens i camions, amb activitats logístiques 

complementàries. 

21. 2a fase de remodelació del nus de Mollet 

Execució dels dos brancals d'accés a la terminal ferroviària intermodal de 

la Llagosta, per permetre la connexió de la terminal cap al nord en ample 

UIC, mitjançant la línia d'alta velocitat. 

22. Terminal ferroviària del Logis intermodal Empordà i accés ferroviari 
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Nova terminal ferroviària intermodal a ubicar al costat de l'estació de 

Vilamalla a la línia convencional Barcelona - Portbou. 

23. Terminal ferroviària del Logis intermodal Penedès i accés ferroviari 

Nova terminal ferroviària intermodal del Logis Penedès i connexió 

ferroviària amb la línia convencional en ample mixt. 

24. Connexió en ample UIC amb SEAT i altres empreses de l’automoció 

La connexió en ample UIC amb SEAT cal que s’emmarqui en el context de 

l’adaptació a l’ample UIC del corredor Mediterrani i conjuntament amb un 

plantejament operacional de gestió de les mercaderies del sector de 

l’automoció (veure següent proposta). 

25. Connexió en ample UIC de la terminal de Vilamalla per poder acollir 

serveis ferroviaris del sector de l’automoció, entre d’altres. 

Per poder operar la terminal de Vilamalla i usar el corredor ferroviari UIC 

és necessària la connexió en ample UIC d’aquesta terminal. És una 

possibilitat que la terminal de Vilamalla acabi acollint serveis ferroviaris de 

l'automoció 

1.2.3 Gestió de la infraestructura 

26. Realització de proves de gàlib i publicació dels gàlibs excepcionals 

permesos. 

Es proposa la realització de proves de gàlib a la infraestructura existent 

(sobretot en les línies amb tercer fil, ja que és on el gàlib dels serveis 

ferroviaris internacionals podria ser restrictiu). De la mateixa manera, es 

proposa la publicació dels gàlibs reals (o almenys els de serveis 

excepcionals) per disposar d’informació actualitzada de l’estat de la 

infraestructura i facilitar l’estudi de nous serveis ferroviaris, com per 

exemple les autopistes ferroviàries.  

Les proves de gàlib estan planificades a curt termini (es preveuen 

finalitzades per la primera meitat de 2015) per l'estudi de la viabilitat de 

nous serveis ferroviaris. 

27. Creació d’una figura de control de la xarxa ferroviària. 

Creació d’una figura encarregada de garantir l'efectivitat i eficiència de la 

infraestructura perquè els operadors ferroviaris de mercaderies ofereixin 

serveis competitius i en lliure competència. 

28. Modificació dels criteris d’assignació de solcs. 

Modificació dels criteris d’assignació de solcs i del seu cànon afegint 

criteris que millorin l’eficiència en l’ús dels serveis ferroviaris, introduint 

criteris de penalització per la no utilització de la capacitat reservada. 

Cal estudiar aspectes com la priorització de criteris econòmics per 

l’assignació de capacitat en casos de congestió. De manera que s’eliminin 

els criteris discrecionals per resoldre aquest tipus de situacions. 
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Així mateix, també cal valorar aspectes com la introducció de 

penalitzacions per la reserva de capacitat no utilitzada. 

Observacions: La priorització dels criteris econòmics i la penalització per 

reserva de capacitat no utilitzada són aspectes indicats en l’informe de la 

CNMC relatives a millorar la competència entre operadors de transport de 

mercaderies ferroviàries. 

29. Modificar l’estructura del cànon d’accés. 

Modificar o eliminació de l’estructura del cànon d’accés perquè el preu del 

cànon mig per trànsit no sigui decreixent en funció del nombre de 

recorreguts, tal i com succeeix en l’actualitat. 

30. Accions per augmentar el nombre de solcs en horari comercial en el 

corredor UIC Barcelona – Perpinyà. 

Augmentar el nombre de solcs internacionals disponibles, especialment a 

França a través del corredor UIC Barcelona - Perpinyà, de manera que 

augmenti l’oferta en nombre i en versatilitat horària. Aquesta proposta pot 

incloure diverses accions, algunes de les quals estan contemplades en 

aquest document. 

Des del 15 de setembre de 2014 s'han establerts canvis normatius 

(relacionats amb l'encreuament de trens de passatgers i de mercaderies) 

que ja han permès augmentar el nombre de solcs internacionals 

disponibles. Es preveu que durant 2015 es portin a terme altres actuacions 

també pendents que augmentaran els solcs disponibles per a trens de 

mercaderies. 

31. Proposta de monitorització de les línies de mercaderies. 

Es proposa la monitorització de la línia segons els criteris descrits en el 

Corridor 6 Action Plan, identificant, per exemple, a què es deuen els 

retards i les incidències diàries, de manera que es pugui desenvolupar un 

pla d’actuació sobre els elements amb més incidències. 

32. Permetre la circulació de composicions de 750 metres de mercaderies en 

el tram UIC d’alta velocitat entre Barcelona i Figueres. 

És necessari actualitzar els sistema de senyalització ERTMS per a 

composicions de mercaderies de 750 metres mitjançant un projecte de 

reacantonament. 

En aquest sentit, segons fonts consultades, es preveu que es permetin 

circulacions de trens de mercaderies de 750 metres a partir de maig de 

2015. 

1.2.4 Gestió de terminals de càrrega 

La CNMC va proposar en el Informe sobre la competencia en el transporte de 

mercancías por ferrocarril en España (2013) un conjunt d’actuacions concretes 

relatives a la gestió de terminals de transport per fomentar la lliure competència 

entre operadors ferroviaris. A continuació s’indiquen els aspectes més rellevants 

en relació a les Mesures d’Acompanyament: 

33. Desenvolupar la normativa relativa a serveis addicionals i complementaris. 
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Desenvolupar les normes previstes en la Ley del Sector Ferroviario (LSF) i 

en el Reglamento del Sector Ferroviario (RSF) sobre serveis addicionals, 

complementaris i auxiliars i sobre el marc tarifari dels serveis addicionals i 

complementaris, encara pendents de desenvolupar, i fer-ho de forma 

favorable a la competència per limitar la discrecionalitat de l’administrador 

d’infraestructures: 

a) La determinació de les terminals en les que és possible 

l’autoprestació o prestació de tercers dels serveis complementaris i 

auxiliars. 

b) Al marge de la delimitació de les terminals en què es permet 

l’autoprestació i prestació de tercers, existeixen altres dificultats 

normatives que dificulten el desenvolupament d’aquests serveis en 

les terminals d’Adif. Per avançar en la prestació dels serveis cal: 

i. Permetre l’autoprestació compartida entre varis operadors. 

Actualment aquesta opció no està prevista legalment. 

ii. Desenvolupar els requisits per l’obtenció del títol habilitant 

per la prestació dels serveis complementaris i auxiliars. 

iii. Definir les condicions perquè Adif subscrigui acords de 

disponibilitat d’espais i els criteris d’acords als que ha de 

realitzar la prestació dels serveis complementaris. 

c) Classificació de serveis entre complementaris i auxiliars. És 

desitjable que la normativa defineixi uns criteris objectius i estables 

per la classificació d’aquests serveis, els quals determinen el seu 

marc tarifari i l’obligatorietat de la seva prestació per part d’Adif. 

d) Determinació de les regles de prestació dels serveis 

complementaris i auxiliars en les terminals d’Adif. Per exemple, la 

regulació hauria d’establir que les tarifes pels serveis auxiliars, tot i 

el caràcter de preus privats, es basaran en principis d’objectivitat, 

transparència i no discriminació. 

34. Adaptació de calendari i horari de les terminals a les necessitats. 

Avançar en l’adaptació del calendari i horaris d’obertura de terminals 

segons les necessitats de les empreses ferroviàries. 

35. Garantir la disponibilitat dels equipaments de les terminals a tots els 

operadors ferroviaris. 

Garantir, en aquelles terminals d’Adif en les que Renfe-Operadora disposi 

de determinats bens d’usdefruit o dret real equivalent, la plena disposició 

d’aquests mitjans a la resta d’empreses ferroviàries a un cost raonable. 

36. Increment de la transparència relativa a la informació en les terminals. 

És necessari incrementar la transparència i l’accés a informació 

actualitzada de totes les terminals logístiques, públiques i privades, 

connectades a la xarxa ferroviària d’interès general. 

En aquesta mateixa línia, es realitzen dues propostes més obtingudes de les 

entrevistes realitzades i la documentació analitzada. 
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37. Canvi de regulació del cànon per càrrega a les terminals de transport. 

Dins del marc de la concessió de les terminals de càrrega, cal estudiar una 

modificació de la gestió del cànon per càrrega a les terminals de transport, 

de manera que es cobreixin els costos i permetin certa rendibilitat en la 

gestió. 

Tot i així, cal estudiar prèviament la possible repercussió que pot tenir 

sobre els operadors ferroviaris la modificació de la regulació d’aquest 

cànon. 

Observacions: Proposta plantejada al llarg de les entrevistes realitzades 

en el marc de l’estudi de les Mesures d’Acompanyament. 

38. Incorporació de les terminals de transport en les cadenes logístiques 

mitjançant contractes o convenis de col·laboració adaptats als serveis 

oferts. 

Inclusió de les terminals de transport en les cadenes logístiques mitjançant 

contractes o convenis de col·laboració que garanteixin la fiabilitat del 

servei i el compromís de la terminal en cas d'imprevistos. 

Aquesta proposta es realitza en el marc del projecte d’iFreightMED, on la 

càrrega i composició de trens de mercaderies dedicats a l’automoció s’ha 

de realitzar en tres terminals diferents i cal garantir especialment la 

fiabilitat del servei, i la presa de mesures de contenció en cas 

d’imprevistos. 

1.2.5 Material mòbil 

39. Simplificació i agilització de l’homologació del material mòbil i dels seus 

elements. 

Cal simplificar l’homologació de material rodant i de les adaptacions que 

es facin en locomotores i remolcs per adaptar-los als diferents requisits a 

nivell nacional i internacional. 

Observacions: Proposta inclosa en el document de CIAC i en el Informe 

sobre la competencia en el transporte de mercancías por ferrocarril en 

España (CNMV, 2013) 

40. Adaptació dels vagons plataforma per a la càrrega dels diferents tipus de 

contenidors. 

En especial pel que fa als espigots en situacions intermitges. 

41. Assignació de tot el material possible de Renfe Mercaderies a la societat 

de venda i lloguer de material rodant. 

És convenient que tot el material públic de l’empresa Renfe Mercaderies 

estigui a disposició de la societat de venda i lloguer de material rodant. És 

especialment important posar a disposició un nombre major de 

locomotores en general, i particularment les que recorren el trajecte 

Barcelona – Le Soler pel trajecte UIC. 

42. Augmentar la transparència de preus del material rodant. 
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Assegurar la transparència de preus de venda i lloguer i l’accés no 

discriminatori de tercers al material rodant que actualment és titularitat de 

Renfe-Operadora. 

1.2.6 Interoperabilitat 

En aquest apartat es recorden totes les mesures indicades prèviament en d’altres 

apartats relatives a la millora de la interoperabilitat entre Espanya i França. 

o Augment de solcs internacionals. 

o Permetre el pas de 750 metres en el corredor UIC entre Barcelona 

i la frontera francesa. 

o Facilitació de l’homologació de material mòbil. 

o Regulació de les llicències ferroviàries i certificats de seguretat. 

43. Harmonització de la informació declarada en el tram de TP Ferro. 

En l’actualitat la informació de xarxa declarada comunicada per RFF a la 

part francesa del corredor de TP Ferro, no coincideix amb la pròpia 

declaració de xarxa de la concessionària. En aquest sentit cal harmonitzar 

la informació de manera que no hi hagi diferència entre els sistemes de 

senyalització, les càrregues per eix o el gàlib, entre d’altres. 

44. Foment de la competència en la tracció de mercaderies en el corredor UIC 

entre Barcelona i Le Soler. 

Cal fomentar la competència en la tracció de mercaderies en el corredor 

UIC entre Barcelona i Le Soler (actualment monopoli d’operació de Renfe 

Mercaderies) de manera que els operadors logístics tinguin diferents 

alternatives comercials. 

En aquest sentit, cal estudiar les diferents maneres d’incidir sobre aquest 

aspecte, valorant les diferents alternatives possibles. 

45. Determinació de l'estàndard europeu de les línies transeuropees. 

Determinació de l’estàndard europeu de les línies transeuropees en 

termes d'infraestructura, electrificació, senyalització, bloqueig, 

comunicació i idioma. 

46. Plans nacionals d'adaptació als estàndards europeus. 

Cal establir el calendari a nivell nacional per adaptar-se progressivament a 

aquests estàndards europeus. 

47. Seguiment i impuls de les infraestructures ferroviàries de mercaderies 

localitzades a França. 

A mesura que augmentin els trànsits ferroviaris de mercaderies a 

Catalunya i Espanya en general, aniran augmentant els colls d’ampolla i 

les restriccions de pas en trams de la infraestructura francesa. 

En aquest sentit, és necessari fer un seguiment de les infraestructures 

previstes a França i dels seus plans nacionals d’inversió i reclamar-ne el 

compliment del calendari i, si s’escau, proposar-ne de noves. 
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Aquesta actuació hauria de ser implementada pel govern català i/o 

espanyol, amb ajuda de la Unió Europea. 

48. Millora de les infraestructures ferroviàries franceses per a mercaderies. 

Cal anar millorant progressivament les infraestructures franceses per 

garantir la qualitat de les connexions ferroviàries de mercaderies. 

Aquesta actuació hauria de ser implementada pel govern francès. 

49. Implantació del sistema ERTMS en l'accés a Le Soler des del tram de TP 

Ferro. 

Des del tram de TP Ferro fins l’accés a Le Soler hi ha aproximadament 1,5 

km de longitud. Aquest tram està senyalitzat amb KVB, quan el tram de TP 

Ferro ho està en ERTMS. 

Aquesta circulació es realitza mitjançant bloqueig manual. Tot i que els 

gestors de la infraestructura consideren que el problema no és crític, cal 

estudiar la possibilitat de senyalitzar aquest tram amb ERTMS. 

50. Adaptació d’un accés a Le Soler amb una potència elèctrica de 25 kV des 

del tram de TP Ferro. 

L’adaptació d’un accés a Le Soler mitjançant una línia elèctrica 

commutable entre 25 kV en altern i 1,5 kV en continu permetria facilitar 

l’accés del material tractor a Le Soler. 

En aquest sentit, deixarien de ser necessàries les dues locomotores 252 

bitensió (25kV-3kV) de Renfe Mercaderies per realitzar aquest tram de via 

(sempre i quan les dues locomotores no es justifiquin en un servei puntual 

per raons tractores). 

51. Millora de les connexions ferroviàries a les terminals de Perpinyà. 

Cal millorar l’accés a les terminals ferroviàries de Perpinyà (per exemple a 

Saint Charles) per donar més flexibilitat i capacitat a les línies dedicades a 

mercaderies. 

52. Adaptar els principals corredors de mercaderies francesos al gàlib C. 

És important que les característiques infraestructurals de la xarxa de 

mercaderies franceses no sigui limitant a l'hora d'obrir nous serveis 

ferroviaris de connexió entre Espanya i la resta d'Europa. 

1.2.7 Intermodalitat i competència 

En aquest apartat es tracten els aspectes d’intermodalitat i competència entre 

operadors logístics i ferroviaris. 

Intermodalitat 

53. Promocionar el model de negoci intermodal. 

Fomentar el canvi de model de negoci impulsant la cooperació entre 

diferents modes de transport oferint la millora de serveis de mercaderies 

aprofitant el transport per carretera. 
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A continuació es fa referència a les propostes més destacades recollides en 

l’informe sobre competència en el sector ferroviari de mercaderies de la CNMC 

relatives a la promoció de la competència entre operadors ferroviaris: 

Regulació d’accés de les empreses al mercat i d’exercici de l’activitat 

En aquest apartat es proposen mesures per fomentar la competència entre 

operadors ferroviaris facilitant l’entrada de noves empreses i la realització de nous 

recorreguts per part de les existents: 

54. Simplificació de tramitació del certificat ferroviari i de seguretat. 

Simplificar, abaratir i agilitzar els requisits establerts per l’obtenció de la 

llicència d’empreses ferroviàries i del certificat de seguretat, assegurant 

que aquests requisits satisfacin els principis de necessitat, proporcionalitat, 

transparència i no discriminació. 

55. Nou protocol de gestió de pràctiques de formació. 

Establir un protocol transparent de gestió de les sol·licituds de les 

pràctiques de formació de nous trajectes, que: 

a) Permeti portar a terme un registre de les peticions entre empreses 

ferroviàries i les condicions en les que s’han atès. 

b) Obligui a aquelles empreses ferroviàries que operen aquest trajecte 

a garantir l’accés a aquesta formació en terminis raonables de 

temps i cost. 

Gestió de la situació avantatjosa de Renfe-Operadora 

Per altra banda, la CNMC, en el seu informe sobre competència en transport de 

mercaderies per ferrocarril, fa referència també als avantatges que té Renfe-

Operadora, empresa pública i incumbent, sobre la resta de competidors proposant 

un conjunt de mesures per facilitar la lliure competència amb la resta d’operadors. 

56. Independència d’adscripció de Renfe-Operadora respecte del regulador 

del sistema i de l’administrador d’infraestructures. 

Assegurar la independència d’adscripció de Renfe-Operadora respecte del 

regulador del sistema i de l’administrador d’infraestructures. En cas de 

mantenir-se el caràcter públic, es preferible que Renfe-Operadora 

depengui d’un altre organisme sense vincles amb el sector ferroviari. 

En aquest sentit, cal assegurar també la separació funcional de Renfe-

Operadora respecte del Ministeri de Foment i Adif. Cal assegurar 

l’absoluta independència en la presa de decisions que es realitzen en els 

diferents organismes, sobretot en relació a nomenaments. 

Relacionat amb aquest aspecte, cal prohibir la presència de membres del 

Consell d’Administració de Renfe-Operadora a Adif i viceversa, ja que 

suposa l’accés per part de Renfe-Operadora a informació comercialment 

rellevant i facilita l’alineament d’incentius entre ambdues societats. 

57. Autonomia i suficiència financera de Renfe Mercaderies perquè ofereixi els 

serveis ferroviaris en condicions de mercat. 
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És necessari assegurar l’autonomia i suficiència financera de Renfe-

Operadora de forma que s’eliminin els avantatges en termes de 

finançament que podrien existir respecte als nous entrants. 

58. Independència de la societat de venda i lloguer de material rodant i de 

manteniment i reparació respecte Renfe-Operadora. 

Establir la independència jurídica, contable i funcional de les societats de 

venda i lloguer de material rodant i de manteniment i reparació de material 

rodant respecte a Renfe-Operadora, de manera que s’eliminin els 

incentius a realitzar possibles subvencions creuades entre les diferents 

àrees d’activitat. 

Altres aspectes relacionats amb la intermodalitat i la competència regional. 

59. Agilització dels tràmits administratius i controls duaners als Ports. 

És necessari agilitzar els tràmits administratius i controls duaners als Ports 

del sud d’Europa i fer-los equivalents als del nord d’Europa, de manera 

que no es perdi competitivitat regional per aquest aspecte. 

Observacions: Aquesta mesura està inclosa com a prioritària de la 

Estrategia Logística Española (fitxa 6). 

1.2.8 Servei al client 

60. Millora de la comercialització i comunicació dels serveis ferroviaris. 

Cal transparència en l’oferta de preus oferts per al transport ferroviari, amb 

claredat en relació als preus de càrrega i descàrrega de la mercaderia. 

Observacions: Proposta inclosa en la documentació de CIAC. 

61. Promoció dels trens multiclient i multiproducte. 

Observacions: Proposta inclosa en la documentació relativa a les 

mercaderies perilloses i a la documentació d’accions concretes de CETM 

Multimodal. 

Cal destacar que durant 2014 Renfe Mercaderies ha posat en 

funcionament un nou servei de tren multiclient. 

62. Minimitzar la fragmentació de les regionalitzacions navilieres. 

Evitar l'actual fragmentació en la regionalització del transport marítim a 

nivell de gestió d'informació de consignataris amb l'objectiu d'incloure els 

Ports de Barcelona i Tarragona com accessos al mercat europeu. 
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2 Priorització de propostes i recomanacions 

En aquest apartat es fa referència a la priorització de les 

propostes que s’han identificat com a necessàries. El grau de 

prioritat s’estableix en relació al resultat qualitatiu esperat de 

l’actuació i al rang del cost d’inversió considerat. A més a 

més, es corregeix el grau de prioritat en relació a la seva 

utilitat envers els serveis planificats en el marc del projecte 

iFreightMED. 

 

Nº 
apartat 

Nom apartat 
Nº 

prop. 
(v5.2) 

Ordre de 
prioritat 

(v5.2) 
Títol proposta Resp. Impl. 

Cost 
d'inversió  

Resultat 
qualitatiu 
esperat 

Grau prioritat 
(Resultat/Cost) 

Vinculació amb el programa 
iFreightMED 

6 Interoperabilitat 44 1 

Foment de la competència en la 
tracció de mercaderies en el 
corredor UIC entre Barcelona i 
Le Soler 

Ministeri de 
Foment 

Baix Molt elevat Imprescindible 

Imprescindible per millorar la 
competitivitat dels serveis 
d'iFreightMED en la seva 
connexió amb França. En 

l'actualitat caldria realitzar aquest 
servei exclusivament amb Renfe 

Mercancías (1) 

3 
Gestió 
infraestructures 

26 2 
Proves de gàlib i publicació de 
gàlibs excepcionals permesos 

Adif Baix Elevat Imprescindible 

Imprescindible per millorar la 
informació de la xarxa en la seva 

connexió amb França. En 
l'actualitat hi ha certa 

desinformació envers la 
infraestructura (1) 
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6 Interoperabilitat 43 3 
Harmonització de la informació 
declarada en el tram de TP Ferro 

RFF / TP 
Ferro 

Baix Elevat Imprescindible 

Imprescindible per millorar la 
informació de la xarxa en la seva 

connexió amb França. En 
l'actualitat hi ha certa 

desinformació envers la 
infraestructura (1) 

1 Infraestructures 6 4 

Actualització del corredor 
Barcelona – Le Perthus – 
Perpinyà a 22,5 tn per eix en tot 
el seu recorregut 

Adif Baix Elevat Imprescindible 

Imprescindible per millorar la 
competitivitat dels serveis 

d'iFreightMED que es volen 
implantar, principalment del 

petroquímic (1) 

3 
Gestió 
infraestructures 

30 5 

Accions per augmentar el 
nombre de solcs en horari 
comercial en el corredor UIC 
Barcelona – Perpinyà 

Adif / França Baix Elevat Imprescindible 
Imprescindible per permetre el 
pas del serveis petroquímics i 
d'automoció d'iFreightMED (1) 

3 
Gestió 
infraestructures 

32 6 

Permetre la circulació de 
composicions de 750 metres de 
mercaderies en el tram UIC d’alta 
velocitat entre Barcelona i 
Figueres 

Adif Baix Elevat Imprescindible 
Imprescindible per fer rendibles 

els serveis ferroviaris 
d'automoció d'iFreightMED (1) 

4 Gestió terminals 38 7 

Incorporació de les terminals de 
transport en les cadenes 
logístiques mitjançant contractes 
o convenis de col•laboració 
adaptats als serveis oferts 

Ministeri de 
Foment 

Baix Elevat Imprescindible 
Imprescindible per garantir la 

fiabilitat dels serveis petroquímics 
i d'automoció d'iFreightMED (1) 
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5 Material Mòbil 41 8 

Assignació de tot el material 
possible de Renfe Mercaderies a 
la societat de venda i lloguer de 
material rodant 

Ministeri de 
Foment 

Baix Elevat Molt alta 

Important per millorar la 
competitivitat dels serveis 
d'iFreightMED en la seva 
connexió amb França. En 

l'actualitat caldria realitzar aquest 
servei exclusivament amb Renfe 

Mercancías (2) 

1 Infraestructures 16 9 
Construcció d’una subestació 
elèctrica a Santa Llogaia 

Adif Baix Elevat Molt alta 

Important per augmentar els 
solcs internacionals i permetre el 

pas del serveis petroquímics i 
d'automoció d'iFreightMED (2) 

5 Material Mòbil 39 10 
Simplificació i agilització de 
l’homologació del material mòbil i 
dels seus elements 

Ministeri de 
Foment 

Baix Elevat Molt alta 

Important per millorar la 
competitivitat dels serveis 
d'iFreightMED en la seva 
connexió amb França  (2) 

3 
Gestió 
infraestructures 

28 11 
Modificació dels criteris 
d’assignació de solcs 

Adif Baix Elevat Molt alta 

Important per millorar la 
competitivitat dels serveis 
d'iFreightMED en la seva 
connexió amb França (2) 

2 
Terminals de 
càrrega 

17 12 

Nou accés ferroviari al Port de 
Tarragona en ample mixt i nova 
terminal ferroviària del Port de 
Tarragona 

Adif / Port Baix Elevat Molt alta 

Actuació planificada per enllaçar 
amb la futura connexió de 
Tarragona en ample UIC. 

Aquesta actuació és important 
per millorar la competitivitat dels 

serveis petroquímics 
d'iFreightMED (2) 

1 Infraestructures 8 13 
Nou corredor per mercaderies 
entre Martorell i Castellbisbal 
(variant de Martorell) 

Adif Mig Molt elevat Molt alta 
Actuació important per millorar la 

competitivitat dels serveis 
ferroviris d'iFreightMED (2) 
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1 Infraestructures 2 14 

1a fase del nou accés sud 
ferroviari al Port de Barcelona i 
terminals ferroviàries intermodals 
del moll Prat i antiga llera del riu 
Llobregat 

Adif / Port 
de 

Barcelona 
Baix Elevat Molt alta 

Important per millorar la 
competitivitat dels serveis 

d'iFreightMED que es volen 
implantar, principalment  els del 

sector de l'automoció (2) 

1 Infraestructures 10 15 

Conversió a ample mixt del 
corredor Vila-seca - Sant Vicenç 
de Calders - Martorell - 
Castellbisbal i del corredor 
Castelló - Tarragona 

Adif Mig Molt elevat Molt alta 

Important per millorar la 
competitivitat dels serveis 

petroquímics d'iFreightMED que 
es volen implantar (2) 

1 Infraestructures 11 16 
Conversió a ample mixt del tram 
Reus - Vila-seca 

Adif Mig Molt elevat Molt alta   

1 Infraestructures 12 17 
Rehabilitació de la via entre Reus 
i Roda de Barà d'ús exclusiu per 
mercaderies 

Adif Mig Molt elevat Molt alta   

1 Infraestructures 13 18 
Conversió a ample mixt d'una via 
del tram Vilamalla - Portbou 

Adif Mig Molt elevat Molt alta 

Aquesta actuació serà 
necessària en cas que el pas per 

Le Perthus no esdevingui un 
corredor de mercaderies d'alta 
capacitat per assegurar el pas 

dels serveis d'automoció i 
petroquímics d'iFreightMED (3) 
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1 Infraestructures 14 19 

Conversió a ample mixt de la 
línia convencional Saragossa - 
Lleida - Reus/Sant Vicenç de 
Calders 

Adif Mig Molt elevat Molt alta   

1 Infraestructures 15 20 
Conversió a ample mixt de la 
línia convencional Reus - 
Saragossa (Caspe) 

Adif Mig Molt elevat Molt alta   

2 
Terminals de 
càrrega 

19 21 Terminal de Basf i accés viari 

Ministeri de 
Foment / 

Adif / 
Empreses 

Baix Elevat Molt alta 

Actuació planificada per enllaçar 
amb la futura connexió amb 
Tarragona en ample UIC. 

Aquesta actuació és important 
per millorar la competitivitat dels 

serveis petroquímics 
d'iFreightMED (2) 

2 
Terminals de 
càrrega 

20 22 
Remodelació de la terminal 
ferroviària del Vallès (la Llagosta) 

  Baix Elevat Molt alta   

2 
Terminals de 
càrrega 

21 23 
2a fase de remodelació del nus 
de Mollet 

  Baix Elevat Molt alta   

2 
Terminals de 
càrrega 

22 24 
Terminal ferroviària del Logis 
intermodal Empordà i accés 
ferroviari 

  Baix Elevat Molt alta   

2 
Terminals de 
càrrega 

23 25 
Terminal ferroviària del Logis 
intermodal Penedès i accés 
ferroviari 

  Baix Elevat Molt alta   
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2 
Terminals de 
càrrega 

25 26 

Connexió en ample UIC de la 
terminal de Vilamalla per poder 
acollir serveis ferroviaris del 
sector de l'automoció, entre 
d'altres 

Adif / 
Empreses 

Baix Molt elevat Molt alta 

Aquesta actuació serà 
necessària en cas que el hub 
ferroviari de l'automoció es 

traslladi a Vilamalla per millorar la 
competitivitat dels serveis 

d'automoció d'iFreightMED (3) 

2 
Terminals de 
càrrega 

24 27 
Connexió en ample UIC amb 
SEAT i altres empreses del 
sector de l'automoció 

Adif / 
Empreses 

Baix Molt elevat Molt alta 

Aquesta actuació serà 
necessària en cas que el hub 
ferroviari de l'automoció es 

traslladi a Vilamalla, per 
implantar serveis directes entre la 

Seat i Vilamalla, sense passar 
pel Port de Barcelona, el Morrot o 

Can Tunis, tal i com està 
planificat implantar la primera 
fase del servei d'automoció 

d'iFreightMED (3) 

1 Infraestructures 1 28 
Adaptació de gàlibs per permetre 
el pas de nous serveis ferroviaris 

Adif 
Per 

determinar 
Elevat Molt alta   

1 Infraestructures 4 29 

Ampliació apartadors a 750 
metres en els principals 
corredors de mercaderies de la 
península  

Adif Mig Molt elevat Molt alta   

6 Interoperabilitat 48 30 
Millora de les infraestructures 
ferroviàries franceses per a 
mercaderies 

Govern 
francès / 

Unió 
Europea 

Elevat Molt elevat Molt alta   

6 Interoperabilitat 52 31 
Adaptar els principals corredors 
de mercaderies francesos al 
gàlib C 

Govern 
francès / 

Unió 
Europea 

Elevat Molt elevat Molt alta   



 

 

 

 

 

 

iFreightMed – DC 

Mesures d’acompanyament 
72 

6 Interoperabilitat 50 32 
Adaptació d’un accés a Le Soler 
amb una potència elèctrica de 25 
kV des del tram de TP Ferro 

Govern 
francès / 

Unió 
Europea 

Baix Elevat Alta 

Important per millorar la 
competitivitat dels serveis 

d'iFreightMED que es volen 
implantar, tant el de l'automoció 

com el petroquímic (2) 

8 Servei al client 62 33 
Minimitzar la fragmentació de les 
regionalitzacions navilieres 

Ministeri de 
Foment / 

Ports 
Baix Elevat Alta   

7 
Intermodalitat i 
competència 

58 34 

Independència de la societat de 
venda i lloguer de material rodant 
i de manteniment i reparació 
respecte Renfe-Operadora 

Ministeri de 
Foment 

Baix Elevat Alta   

8 Servei al client 60 35 
Millora de la comercialització i 
comunicació dels serveis 
ferroviaris 

Operadors 
ferroviaris 

Baix Elevat Alta   

8 Servei al client 61 36 
Promoció dels trens multiclient i 
multiproducte 

Operadors 
ferroviaris 

Baix Elevat Alta   

3 
Gestió 
infraestructures 

27 37 
Creació d’una figura de control 
de la xarxa ferroviària 

Adif Baix Elevat Alta   

7 
Intermodalitat i 
competència 

54 38 
Simplificació de tramitació del 
certificat ferroviari i de seguretat 

Ministeri de 
Foment 

Baix Elevat Alta   

7 
Intermodalitat i 
competència 

55 39 
Nou protocol de gestió de 
pràctiques de formació 

Ministeri de 
Foment 

Baix Elevat Alta   
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3 
Gestió 
infraestructures 

29 40 
Modificar l’estructura del cànon 
d’accés 

Ministeri de 
Foment 

Baix Elevat Alta   

7 
Intermodalitat i 
competència 

56 41 

Independència d’adscripció de 
Renfe-Operadora respecte del 
regulador del sistema i de 
l’administrador d’infraestructures 

Ministeri de 
Foment 

Baix Elevat Alta   

1 Infraestructures 3 42 
2a fase de l'accés sud ferroviari 
al Port de Barcelona i terminal 
ferroviària intermodal del Prat 

  Baix Elevat Alta   

2 
Terminals de 
càrrega 

18 43 
Nou accés sud al Port de 
Tarragona 

Adif / Port Baix Elevat Alta   

1 Infraestructures 9 44 Variant de Reus   Baix Elevat Alta   

7 
Intermodalitat i 
competència 

59 45 
Agilització dels tràmits 
administratius i controls duaners 
als Ports 

Govern 
espanyol / 

Unió 
Europea 

Baix Elevat Alta   

6 Interoperabilitat 46 46 
Plans nacionals d'adaptació als 
estàndards europeus 

Ministeri de 
Foment 

Mig Elevat Alta   

6 Interoperabilitat 49 47 
Implantació del sistema ERTMS 
en l'accés a Le Soler des del 
tram de TP Ferro 

França / 
Unió 

Europea 
Mig Elevat Alta   

6 Interoperabilitat 51 48 
Millora de les connexions 
ferroviàries a les terminals de 
Perpinyà 

França / 
Unió 

Europea 
Mig Elevat Alta   
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7 
Intermodalitat i 
competència 

57 49 

Autonomia i suficiència financera 
de Renfe Mercaderies perquè 
ofereixi els serveis ferroviaris en 
condicions de mercat 

Ministeri de 
Foment 

Mig Elevat Alta   

1 Infraestructures 5 50 
Adaptació de la infraestructura 
per a càrregues de 25 tn per eix 

Adif Elevat Elevat Mitjana 

Important per millorar la 
competitivitat dels serveis 

d'iFreightMED que es volen 
implantar, principalment del 

petroquímic (2) 

5 Material Mòbil 40 51 
Adaptació dels vagons 
plataforma per a la càrrega dels 
diferents tipus de contenidors  

Ministeri de 
Foment / 

Fabricants 
Baix Mig Mitjana   

3 
Gestió 
infraestructures 

31 52 
Proposta de monitorització de les 
línies de mercaderies 

Adif Baix Mig Mitjana   

4 Gestió terminals 34 53 
Adaptació de calendari i horari de 
les terminals a les necessitats 

Ministeri de 
Foment / 

Adif 
Baix Mig Mitjana   

4 Gestió terminals 35 54 
Garantir la disponibilitat dels 
equipaments de les terminals a 
tots els operadors ferroviaris 

Ministeri de 
Foment / 

Adif 
Baix Mig Mitjana   

4 Gestió terminals 36 55 
Increment de la transparència 
relativa a la informació en les 
terminals 

Ministeri de 
Foment / 

Adif 
Baix Mig Mitjana   

4 Gestió terminals 37 56 
Canvi de regulació del cànon per 
càrrega a les terminals de 
transport 

Ministeri de 
Foment 

Baix Mig Mitjana   
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6 Interoperabilitat 45 57 
Determinació de l'estàndard 
europeu de les línies 
transeuropees 

Unió 
Europea 

Baix Mig Mitjana   

6 Interoperabilitat 47 58 

Seguiment i impuls de les 
infraestructures ferroviàries de 
mercaderies localitzades a 
França. 

Govern 
espanyol / 

govern 
català / Unió 

Europea 

Baix Mig Mitjana   

7 
Intermodalitat i 
competència 

53 59 
Promocionar el model de negoci 
intermodal 

Ministeri de 
Foment / 

Operadors 
ferroviaris 

Baix Mig Mitjana   

5 Material Mòbil 42 60 
Augmentar la transparència de 
preus del material rodant 

Ministeri de 
Foment 

Baix Mig Mitjana   

1 Infraestructures 7 61 

Construcció de vies de 
circumval•lació en els principals 
corredors de mercaderies a 
nuclis urbans on existeixi 
congestió de serveis de 
ferroviaris i de mercaderies 

Adif Molt elevat Molt elevat Mitjana   

4 Gestió terminals 33 62 
Desenvolupar la normativa 
relativa a serveis addicionals i 
complementaris 

Ministeri de 
Foment 

Baix Baix Mitjana   



 

 

 

 

 

 

iFreightMed – DC 

Mesures d’acompanyament 
76 

6 Interoperabilitat 42,5 - 

Propostes recollides en altres 
apartats: Augment de solcs 
internacionals, permetre el pas 
de trens de 750 metres en el 
tram UIC de connexió amb 
França, facilitació de 
l'homologació de material mòbil, 
regulació de les llicències 
ferroviàries i certificats de 
seguretat, entre d'altres 

          

                    

                  
(1) Millores imprescindibles per la 
implantació dels serveis 
d'iFreightMED 

                  

(2) Millores que augmenten la 
competitivitat dels serveis 
planificats d'iFreightMED sense 
modificacions destacades de 
recorregut o terminals 

                  

(3) Millores dels serveis 
iFreightMED que impliquen 
canvis de recorregut i de 
terminals 

 

 

(1) Millores imprescindibles per la implantació dels serveis 

d'iFreightMED. 

(2) Millores que augmenten la competitivitat dels serveis 

planificats d'iFreightMED sense modificacions destacades de 

recorregut o terminals. 

(3) Millores dels serveis iFreightMED que impliquen canvis de 

recorregut i de terminals. 
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 Bloc V: Conclusions regionals 

A partir de les limitacions detectades i de les propostes realitzades es presenta a 

continuació una primera proposta de mesures que es poden incorporar en el Pla 

d’Acció Regional que es desenvoluparà en fases posteriors del projecte 

iFreightMED. 

1 Pla d’acció regional 

A continuació es realitza una proposta de pla regional d’acció. 

1. Foment de la competència en la tracció de mercaderies en el corredor UIC 

entre Barcelona i Le Soler. Per exemple, incorporant el material tractor que 

connecta Barcelona i Le Soler a la societat de venda i lloguer de material 

rodant. 

2. Proves de gàlib i publicació de gàlibs excepcionals permesos. 

3. Accions per augmentar el nombre de solcs en horari comercial en el 

corredor UIC Barcelona – Perpinyà. Per exemple, construint la subestació 

elèctrica a Santa Llogaia, que permetria augmentar la capacitat de la línia. 

4. Permetre la circulació de composicions de 750 metres de mercaderies en 

el tram UIC d’alta velocitat entre Barcelona i Figueres. 

5. Incorporació de les terminals de transport en les cadenes logístiques 

mitjançant contractes o convenis de col•laboració adaptats als serveis 

oferts. 
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 Bloc VI: Conclusions europees 

Tal com s’indica a la introducció d’aquest estudi, el Bloc VI es correspon al pla d’acció a nivell 

europeu que ha de desenvolupar el Port de Koper. En aquest sentit, a continuació només 

s’indiquen les mesures que, des del Consorci Català, es podrien reclamar per incloure en el pla 

d’acció conjunt de la regió europea. 

1 Pla d’acció europeu 

A continuació es realitza un primer esbós de propostes a incorporar a nivell 

europeu, per a la redacció del pla d’acció europeu. 

1. Harmonització de la informació relativa als passos fronterers (per exemple, 

coincidència en la declaració de xarxa entre RFF i TP Ferro). 

2. Adaptació dels passos fronteres (per exemple, millora del tram de 

connexió d’1,5 km entre TP Ferro i Le Soler: 25 kV, ERTMS, 22,5 tn/eix). 

3. Adaptar els principals corredors de mercaderies al gàlib C i a 22,5 tn/eix. 

4. Simplificació i agilització de l’homologació del material mòbil i dels seus 

elements entre els diferents països. 

5. Impuls de les infraestructures ferroviàries franceses per a mercaderies. 

 Bloc VII: Manifesto 

Tal i com s’ha indicat en la introducció d’aquest document, en el marc de les Mesures 

d’Acompanyament es prepararà un Manifesto d’àmbit europeu per reclamar les accions 

prioritàries a desenvolupar des de les institucions europees. Aquest document s’incorporarà en 

fases posteriors del projecte iFreightMED. 

 


