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Más viajeros, más trenes,
menos emisiones

Context

 Necessitat de reduir ràpidament les emissions climátiques, -50% a 
2030

 El transport consumeix el 45% del total energia, s’ha d’importar quasi 
al 100%

 El transport és el sector amb el consum energètic específic més alt

 Mode ferroviari:   zero emissions, inclusiu, sostenible, segur

 2021, Any Europeu del Ferrocarril
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El Tren-Tram a Europa
20 sistemes en funcionament
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I 30 sistemes de tren-tram que s’han o s’estan estudiant a Europa

Braunschweig, Germany
Bratislava, Slovakia
Erlangen, Germany
Grenoble, France
Groningen, Netherlands
île de France (Paris region).
Kiel, Germany
Kyiv, Ukraine
Košice, Slovakia[8] (under construction, to be opened in 2020)
León, Spain
Liberec — Jablonec nad Nisou, Czech Republic
Linköping, Sweden
Manresa, Spain
Metro Mondego, Coimbra, Portugal
West Midlands, England
Porto Metro Lines B and C, Porto, Portugal
RijnGouweLijn, Netherlands
Metro de Sevilla.
Sevastopol
Strasbourg, France
Szeged, Hungary. 
TramCamp, Catalonia, Spain
Wrocław, Poland
Riga, Latvia
Tampere, Finland
Turku, Finland



6. Tren-Tram del Camp de Tarragona

Catalunya un país de trens
El ferrocarril ha de convertir-se en l’espina dorsal del transport públic col·lectiu del país



Recorregut

En morat, Secció 1 de 71 km de 
nova construcció paral·lela a les 
carreteres. Flaçà, la Bisbal-
Palafrugell-Palamós, Calonge, Platja 
d’Aro, Sant Feliu de G, Santa Cristina 
d’Aro Llagostera, Cassà i Riudellots.

En carbassa, Secció 2 de 26 km 
sobre la via de la Renfe amb tercer 
carril: Riudellots-Girona-Flaçà.

Doble via sobre 97 km

97 km



Població potencialment usuària



Població potencialment usuària

La taxa de captació del 3% dels residents és la d’altres territoris en els que hi ha una bona 
oferta ferroviària.

La taxa de captació del 5% dels visitants és una mica superior vistos els inconvenients d’usar 
el cotxe caps de setmana i èpoques estiu.

La taxa de captació del 30% dels turistes amb pernoctació és la meitat dels turistes a 
Barcelona.

La taxa de captació dels viatgers induïts és del 100% atès que tots arriben en ferrocarril.

Una bona explotació del servei proporcionaria 6,7 milions de viatgers/any que sobre un 
recorregut mitjà de 31 km, donaria una demanda de 207 milions de viatgers-km.



Temps de viatge

Palafrugell: 33 minuts a Girona, 1h13’ a Sagrera (AV), 1h 23’ a Sants (AV)

Palamós: 57 minuts a Girona, 1h37’ a Sagrera (AV), 1h 47’ a Sants (AV) 

Sant Feliu: 33 minuts a Girona, 1h13’ a Sagrera (AV), 1h 23’ a Sants (AV)  
 

 



Oferta de servei

Interval de servei de 5 a 23 h.

Freqüències de 15 min h punta, 20’ h mitjana i 30’ h vall.

Flota de 18 trens que fan 55 circulacions diàries per sentit, 110 entre els dos sentits, 
amb un quilometratge anual de 3,8 milions de tren-km. 
 

Ocupació mitjana de 54 viatgers-km/tren-km una mica superior a la del tramvia de 
Barcelona producte d’una oferta menor.



Inversió necessària

S’han formulat tres hipòtesis de cost de construcció de la semi-anella de la secció 1: 2, 3 i 5 
M€/km. 

El subministrament d’electricitat suposa a 68 M€.

Cada tramvia bitensió té un cost de 3 M€ i les cotxeres costarien 10 M€.
 
Aquests costos són menors als d’implantació d’altres tramvies a Catalunya degut a la poca 
penetració que tenen a les ciutats i a què discorren en paral·lel a les carreteres.

La inversió total requerida estarà sobre els 500 M€ 



Costos  operatius

El cost d’operació sense comptar les amortitzacions s’ha suposat de 
9 EUR/km, un valor menor que el del tramvia de Barcelona però 
possible d’aconseguir degut a la seva alta velocitat ---2,6 vegades 
més que els tramvies urbans--, ja que són trens interurbans  

No es coneix el cost dels cànons d’Adif per circular els trens sobre 
la via de Renfe.



Ingressos de l’Operació

Per calcular els ingressos s’han suposat tres alternatives tarifàries. Els residents 
sempre es beneficien d’una tarifa molt més reduïda. Es tracta de tenir molts ingressos 
per la via de fidelització d’usuaris, no per tarifes altes.

Caldrà implantar abonaments mensuals, trimestrals i anuals per als residents.

Principis del Sistema tarifari.

* La tarifa pels residents és l’ordinària a Catalunya per al transport interurbà amb 
recurrència d’ús, entre 0,1 i 0,15 EUR/km.

* La tarifa pels visitants és naturalment molt més alta, ja que són usuaris esporàdics, 
entre 0,4 i 0,5 EUR/km, amb descomptes per als grups, com ara famílies. Aquesta tarifa 
molt més alta ja s’està aplicant a Barcelona amb la targeta de transport Hola Barcelona. 
El visitant no busca un bon prou sinó un bon servei.

La tarifa mitjana quilomètrica per a cada sistema tarifari és de 0,25, 0,27 i 0,32 EUR/km.



Resultats de l’Explotació

Les previsions indiquen que el tren-tram de la Costa Brava és un projecte que 
es pot autofinançar en la part d’explotació. 

Un gran excedent en l’explotació, com el que es preveu en la tercera hipòtesi, 
podria ajudar a finançar el cost de la infraestructura.

Les administracions responsable poden decidir tarifes menors i subsidiar-ne el 
diferencial, tot i que els usuaris solen preferir un molt bon servei agaudir 
d’unes tarifes més baixes.



●  Comparativa temps de viatge fins a Girona i Barcelona 

●  Comparativa Renfe + Tren-Tram de la Costa Brava + autobús + cotxe. 

●  En la relació amb Barcelona s’ha inclòs l’opció del cotxe amb congestió de 
transit (+50% temps de viatge).

●  En els viatges interns a l’anella, a totes les poblacions el tren fa guanyar 
molt temps de viatge respecte del bus i es troba equilibrat amb el cotxe 
que s’ha suposat que en dies feiners no té congestió, la qual cosa és una 
hipòtesi agosarada.

●  En els viatges Barcelona-Costa Brava, el tren proporciona guanys de 
temps de viatge molt importants en pràcticament totes les relacions, tret 
de dos casos, però també en comparació amb el cotxe amb congestió. La 
hipòtesi de captació de viatgers en aquests viatges ha estat 
conservadora.

●  Quan s’obri al servei al 2026 l’estació de Sagrera, els guanys en el temps 
de viatge encara es reduiran en 10’ més per a la meitat de la població de 
l’AMB que viu més a prop de Sagrera que de Sants.
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Esquema ferroviari Girona al  2030

1. Portbou-Figueres-Girona-Maçanet

2. Tren-Tram de la Costa Brava

3. Tren-Tram Olot-Girona

4. Alta Velocitat
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Girona un territori de trens
El ferrocarril ha de convertir-se en l’espina dorsal del transport públic col·lectiu de Girona
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L’impacte del ferrocarril

 Qualsevol obra pública té un impacte territorial, pobles, 
ciutats, infraestructures.

 Però també les infraestructures poden reduir (o no) 
l’enorme impacte general de la mobilitat sobre el sistema

 



Els impactes positius del ferrocarril

 Redueix a zero les emissions climàtiques quan està electrificat. A 
Catalunya, el 99,7% de viatges estan electrificats. Com també ho estarà 
el tren-tram OBG.

 Redueix un 90% el consum energètic respecte de la carretera.

 Redueix a pràcticament zero l’accidentalitat.

 Garanteix un accés universal, la qual cosa no fa el cotxe (només el 
50%).

 Garanteix una accés centre a centre sense embussos (importantíssim 
a Girona).

 Garanteix un temps de viatge competitiu en un viatge que permet dur 
a terme moltes activitats.



L’impacte és no disposar de ferrocarril



Els territoris sense oferta 100% 
sostenible cauran de l’agenda turística

El 90% de les emissions d’un 
turista s’originen en el viatge
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