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- Document de Treball - 

 

Com a resultat de fases anteriors (identificació de Mesures d’Acompanyament), es van 
seleccionar i prioritzar un conjunt d’accions i recomanacions. Aquest document, pren com a 
referència aquella primera aproximació i la treballa detalladament des d’un enfocament del 
territori català.  

Així, seguidament es presenta una primera proposta de Full de Ruta de les mesures que 
configuren el Pla d’Acció Regional Català. Aquest conjunt de mesures es divideix en dos 
nivells d’anàlisi, el primer configura les accions de caràcter local i, el segon, configura aquelles 
accions de caràcter transnacional i/o europeu. 

 1. Accions de Nivell Regional 

Seguidament, es recullen els elements més significatius (estat actual, base legal, seguiment, 
calendari) de cadascuna de les mesures per tal d’actualitzar i detallar els escenaris individuals 
d’aquestes així com consensuar una estratègia de treball comuna. Cal destacar que, per tal 
d’executar el full de ruta proposat és necessària la creació formal així com la dotació de 
recursos del Comitè de Serveis Multimodal (CSM, en endavant) Català. 

 

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

Referència Proposta nº 44 (Apartat 6 – Interoperabilitat) 

Estat Actual 

Renfe Mercaderies acapara els mitjans de tracció 
internacional, cal afavorir la possibilitat que els 
operadors logístics tinguin diferents alternatives 
comercials en quant a tracció de mercaderies 

Accions 
necessàries 

-CSM proposa a AEFP (Dr.Juan Diegro Pedrero) que faci 
una demanda formal. 
-CSM identifica els stakeholders (AEFP, CTM 
Multimodal, BCL, Transprime, TP nova, Gefco, Consell 
d’Usuaris, Clusters,...), interlocutors, comunicacions 
necessàries amb cada actor així com demanar que 
aporten la seva opinió/idees al respecte. 
-D.Tes i AEFP demana la supervisió del CNMC sobre el 
monopoli d’operació de renfe mercaderies en el 
corredor UIC entre Barcelona i Le Soler. Rosco ha de 
convertir-se en un instrument de política econòmica. 
-Promoure el catàleg de serveis a l’Agenda Catalana, 
incorporant aquesta prioritat a l’Agenda.  

Seguiment  CSM fa el seguiment 

Accions 
complementàries 

Cal una demanda per la simplificació dels processos 
d’homologació del material tractor, amb el suport de 
CTM Multimodal. 
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2. Proves de gàlib i publicació de gàlibs excepcionals permesos 

Referència Proposta nº 26 (Apartat 3 – Gestió Infraestructures) 

Estat Actual 
La prova de gàlib entre la Jonquera i el Port de 
Barcelona està planificada i es preveu finalitzada la 
primera meitat de 2015 

Accions 
necessàries 

-Cal confirmar la realització de la prova (VIIA) i els 
resultats de la mateixa.  
-Si no es fan públics els resultats, establir les 
comunicacions necessàries per garantir aquesta 
publicació (AEFP, CTM Multimodal, o altres). 
-Incorporar la demanda de publicació de la prova de 
gàlib a  l’Agenda Catalana. 
-CSM identifica els stakeholders (AEFP, CTM, BCL, 
Fermed, Minist. Foment), interlocutors i comunicacions 
necessàries amb cada actor. 
-Cal ampliar el coneixement del gàlib real a altres rutes. 

Seguiment  CSM fa el seguiment sobre la publicació de la prova. 

Accions 
complementàries 

-Actualitzar, en cas necessari, les declaracions de xarxa 
afectades. 

Base Legal -Declaració de Xarxa Adif 2014, actualitzada (link). 
-Declaració sobre la xarxa RFF (link). 

 

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

Referència Proposta nº 30 (Apartat 3 – Gestió Infraestructures) 

Estat Actual 

Des del 15 de setembre de 2014 s'han establert canvis 
normatius (creuament de trens passatgers 
/mercaderies) que han permès augmentar el nombre 
de solcs internacionals disponibles. Es preveu que 
durant 2015 es portin a terme altres actuacions que 
augmentaran els solcs disponibles per a trens de 
mercaderies 

Accions 
necessàries 

Contrastar amb els operadors ferroviaris que el Manual 
de Capacitats de la xarxa i que el procés d'adjudicació 
de capacitat de la infraestructura responen amb agilitat 
a les necessitats del mercat. 

Seguiment   CSM fa el seguiment 

Accions 
complementàries 

-Recantonament de la via (previst per al maig 2015); 
-Construcció subestació elèctrica a Santa Llogaia, 
Rodalies (Nº Proposta: 16, Apartat 1 - Infraestructures); 
-Execució del Pla d’Apartadors (PAET) adaptats per al 
transport de mercaderies; 

Base Legal -Declaració de Xarxa Adif 2014, actualitzada (link). 
-Declaració de Xarxa Alta Velocitat Adif 2014 (link) 

http://www.adif.es/ca_ES/conoceradif/doc/CA_DRed_Completo.pdf�
http://www.rff.fr/en/media-library/french-reference-texts/rail-network-statement/2013-timetable/�
http://www.adif.es/ca_ES/conoceradif/doc/CA_DRed_Completo.pdf�
http://www.adifaltavelocidad.es/es_ES/conocenos/doc/CA_DRed_Completo.pdf�
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4. Permetre la circulació de composicions de 750 metres de mercaderies en el 
tram UIC d’alta velocitat entre Barcelona i Figueres. 

Referència Proposta nº 32 (Apartat 3 – Gestió Infraestructures) 

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

Accions 
necessàries 

- CSM estableix interlocució amb Adif; 
-Incorporar aquesta demanda a l’Agenda Catalana 
d’Infraestructures com una qüestió de curt termini; 

Seguiment  CSM fa el seguiment 

Accions 
complementàries 

-Recantonament de la via (previst per al maig 2015); 
-Execució del Pla d’Apartadors (PAET) adaptats per al 
transport de mercaderies; 

 

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

Referència Proposta nº38 (Apartat 4 – Gestió Terminals) 

Estat Actual 

En l’actualitat no és possible conèixer l’estat de la 
càrrega en totes les terminals de transport. Cal millorar 
la traçabilitat de la càrrega així com una satisfactòria 
adaptació de les terminals als requeriments dels 
Clusters. 

Accions 
necessàries 

-CSM identifica els stakeholders (Unidad Logística del 
Ministerio de Fomento), interlocutors i comunicacions 
necessàries amb cada actor. 
-CSM defineix una estratègia de reunions/entrevistes. 
-Vincular-ho amb l’Agenda Catalana d’Infraestructures, 
especialment la de curt termini. 

Seguiment CSM fa el seguiment 
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 2. Accions de Nivell Europeu 

Seguidament, es recullen les mesures que, des del Consorci Català, han estat consensuades 
per tal de ser incloses en el pla d’acció conjunt de la regió europea. De la mateixa manera que 
en l’apartat anterior, s’exposen els elements més significatius (estat actual, base legal, 
seguiment, calendari) de cadascuna de les mesures per tal d’actualitzar i configurar 
detalladament els escenaris individuals de les mateixes.  

Cal posar de manifest que, el gran gruix de les mesures prioritzades per configurar el Pla 
d’Acció Europeu Català, van dirigides a la millora de la interoperabilitat de la xarxa 
ferroviària de mercaderies, creant infraestructures per a un mercat únic ferroviari. 

 

1. Harmonització de la informació relativa als passos fronterers (per exemple, 
coincidència en la declaració de xarxa entre RFF i TP Ferro). 

Referència Proposta nº6 (Apartat  1 – Infraestructures) + Proposta 
nº 43 (Apartat 6 – Interoperabilitat) 

Estat Actual 

[P.6] 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. D’altra banda, 
però, la declaració de xarxa de TP Ferro indica una 
càrrega màxima permesa de 22,5 tn. 
[P.43] 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.  

Accions 
necessàries 

- CSM vehicula la comunicació d’aquestes diferències a 
les parts interessades (RFF, TP Ferro, Adif, Rail Freight 
Corridor 6), estableix un protocol per a la resolució de 
les mateixes així com del seguiment de la coherència 
entre les diferents declaracions de xarxa. 

Seguiment CSM fa el seguiment 

Base Legal -Declaració Xarxa TP Ferro (link); 
-Declaració RFF (link ); 

 

 

 

 

http://www.tpferro.com/sites/default/files/images/DECLARACION%20DE%20RED%202014.pdf�
http://www.rff.fr/en/media-library/french-reference-texts/rail-network-statement/2013-timetable/�


- Document de Treball - 
 

 
iFreightMed – DC 

Pla d’acció Regional – Document de Treball 7 

2. Adaptació dels passos fronterers (per exemple, millora del tram de connexió 
d’1,5 km entre TP Ferro i Le Soler: 25 kV, ERTMS, 22,5 tn/eix). 

Referència Proposta nº49 (Apartat 6 – Interoperabilitat) + 
Proposta nº50 (Apartat 6 – Interoperabilitat) 

Estat Actual 

[P.49] Des del tram de TP Ferro fins l’accés a Le Soler hi 
ha aproximadament 1,5 km de longitud senyalitzat 
amb KVB, quan el tram de TP Ferro ho està en ERTMS. 
[P.50] 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. 

Accions 
necessàries 

-CSM estableix les comunicacions necessàries (D.TES 
comunica al Ministeri de Foment + Corridor Manager). 
-Promoure la coordinació dels CSM català i francès, 
amb especial èmfasi per resoldre la millora de connexió 
en aquest tram (impulsar la inclusió d’aquest tema en 
les Agendes Catalana i Francesa). 
- Avaluar finançament de les actuacions a través de 
programes com el CEF (convocatòria transport oberta 
fins 26/02/15). 
-CSM adreça les actuacions per la millora de la 
connexió al Corridor Manager. 

Seguiment CSM fa el seguiment 

Accions 
Complementàries 

Impulsar una visió compartida de corredor per part 
dels gestors d'infraestructures als trams 
transfronterers, per tal d'optimitzar la capacitat 
conjunta i la funcionalitat operativa de totes les 
infraestructures existents, com és el cas del tram 
Figueres - Perpinyà. 

 

3. Adaptar els principals corredors de mercaderies al gàlib C i a 22,5 tn/eix. 

Referència Proposta nº 52 (Apartat 6 – Interoperabilitat) 

Estat Actual 

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. 

Accions 
necessàries -Coordinar estratègia amb soci francès  

Seguiment CSM fa el seguiment 

Accions 
Complementàries 

Proposta nº 6 (Apartat  1 – Infraestructures): 
Actualització del corredor Barcelona – Le Perthus – 
Perpinyà a 22,5 tn per eix en tot el seu recorregut 

 

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/cef_transport.htm�
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 4. Simplificació i agilització de l’homologació del material mòbil i dels seus 
elements entre els diferents països. 

Referència Proposta nº39 (Apartat 5 – Material Mòbil) 

Estat Actual 

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 

Accions 
necessàries 

- CSM contacta amb la AEFP per determinar qui té les 
competències per la simplificació dels processos 
d’homologació (ERA o ENAC); 
-CSM s’adreça a l’agència responsable dels processos 
d’homologació per demanar la seva simplificació i 
agilització; 

Seguiment CSM fa el seguiment  

Accions 
Complementàries 

Proposta nº 45 (Apartat  6 – Interoperabilitat): 
Determinació de l'estàndard europeu de les línies 
trans-europees 

Base Legal 

Reglaments europeus de referència: UE/445/2011 
(link) i UE/665/2012 (link). 
Reglamentació nacional: Orden FOM/233/2006 (link),  
R.D. 1434/2010 (link) i Especificacions Tècniques 
d’Homologació de Material Rodant Ferroviari (link). 

 

5. Impuls de les infraestructures ferroviàries franceses per a mercaderies. 

Referència Proposta nº47 (Apartat 6 – Interoperabilitat) + 
Proposta nº48 (Apartat 6 – Interoperabilitat) 

Estat Actual 

[P.47] 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. 
[P.48] Cal anar millorant progressivament les 
infraestructures franceses per garantir la qualitat de les 
connexions ferroviàries de mercaderies. Aquesta 
actuació hauria d’implementar-la el govern francès. 

Accions 
necessàries 

-CSM impulsa accions per tal d’optimitzar la capacitat 
de la infraestructura disponible entre Figueres i 
Perpinyà. 
-Coordinar estratègia amb soci francès. 

Seguiment CSM fa el seguiment 

Accions 
Complementàries 

Proposta nº51 (Apartat  6 – Interoperabilitat): Millora 
de les connexions ferrov. a les terminals de Perpinyà 

 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2011-80926�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2012-81306�
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-2002�
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/06/pdfs/BOE-A-2010-17037.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/13/pdfs/BOE-A-2009-13440.pdf�
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