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Què és el Pla Tren 2014? 
 
És una proposta integral elaborada per la PTP per desenvolupar l’esquelet ferroviari de 
Catalunya, que avui és insuficient per satisfer les necessitats ciutadanes, reduir la congestió i 
la contaminació i lluitar contra el canvi climàtic.  
 
Quines novetats aporta respecte la planificació actual? 
 
Aposta clarament pel ferrocarril quotidià (Regionals i Rodalies), que és el que més utilitzem els 
catalans. La planificació actual del sistema ferroviari contempla una Catalunya de dues 
velocitats: d’una banda, trens de molt alta velocitat que passen lluny de la Catalunya real, a 
200 km/h; i d’altra banda, uns trens de Rodalies que cada vegada seran més lents i amb prou 
feines sobrepassaran els 40 km/h, perquè pararan cada vegada a més estacions. Per resoldre 
aquest conflicte entre accessibilitat al territori i rapidesa, es proposen tres actuacions: 
 

• Redimensionar i estendre la xarxa ferroviària bàsica (avui en ample ibèric) 
• Utilitzar al màxim els trens amb canvi d’ample per a què puguin utilitzar la nova línia 

d’alta velocitat com si fos una autopista ferroviària, mantenint alhora l’accessibilitat de 
les estacions de la xarxa ferroviària de tota la vida (Tarragona, Reus, Figueres, 
Tortosa...)  

• Reforç de la intermodalitat: més intercanviadors sobre línies més directes 
 
Les grans regions metropolitanes europees compten amb serveis semidirectes que no són 
d’alta velocitat però que connecten les ciutats més importants de forma ràpida. Cap de les 
grans àrees urbanes europees (París, Londres, Berlín, Madrid) basen el seu ferrocarril en un 
concepte dual: un AVE de molta alta velocitat i un Rodalies cada cop més lent. A Barcelona en 
canvi, avui triguem més temps des de Sabadell o des de Blanes a Barcelona que fa 20 anys. 
Al mateix temps, el Pla Tren 2014 preveu un increment de trens que s’aturen a totes les 
estacions sense que això malmeti les altres servituds. 
 
Quin model prenem? 
 
El principi inspirador del Pla Tren 2014 és el Bahn 2000 dels ferrocarrils federals suïssos, un 
model on són prioritàries les actuacions estratègiques, puntuals i rendibles a curt termini, front 
les obres faraòniques a 30 anys vista. De la mateixa manera que el Bahn 2000, el Tren 2014 
proposa pal·liar els problemes de congestió i velocitat actuals a més d’estendre la xarxa 
ferroviària per Catalunya amb l’objectiu que el 94% de la població tingui una estació propera. 
 



Quins problemes resoldríem? 
 

• Manca de compatibilitat entre trens entre trens semidirectes (Catalunya Expres, 
Semidirectes Rodalies...) i trens que s’aturen a totes les estacions, especialment al 
contorn de Barcelona, on hi ha més densitat de circulació de Rodalies. 

• Manca de capacitat als trams descrits anteriorment, a la línia de l’Aeroport del Prat 
(C10), al tram Vic – Montcada (C3), al tram Arenys de Mar – Maçanet-Massanes (C1) 
així com en el tram comú l’Hospitalet de Llobregat – Arc de Triomf (C1, C3, C4 i C7) 

• Manca de rapidesa en algunes relacions de Rodalia entre les corones 3, 4, 5 i 6 i 
Barcelona, així com a les línies Manresa – Lleida i Montcada – Vic – Puigcerdà. 

• Manca de serveis a algunes relacions de Rodalia de Barcelona (Línies C3 i C10, i 
algunes estacions de les corones 4, 5 i 6) Tordera, el Vendrell, als àmbits de Rodalia 
del Camp de Tarragona, Lleida i Girona, així com a les línies Sant Vicenç de Calders – 
Valls – Lleida. 

• Manca de cobertura del servei ferroviari. S’ha desenvolupat un criteri coherent per 
desenvolupar el sistema ferroviari per arribar al 94% de la població resident: cap 
comarca de més de 50.000 habitants sense estació al municipi més poblat ni cap 
municipi superior als 30.000 habitants sense tren o tramvia. Per resoldre la cobertura 
es plantegen nous eixos: 

o Intercomarcals a comarques amb intens veïnatge:  Maresme – Vallès Oriental, 
Vallès Oriental – Vallès Occidental, Vallès Occidental – Baix Llobregat, Alt 
Camp – Baix Camp, Gironès – La Selva – Baix Empordà,  Gironès – Pla de 
l’Estany – Garrotxa i Baix Ebre – Montsià. 

o Intracomarcal a comarques denses amb intenses relacions metropolitanes a 
part del Barcelonès, com són el Bages, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, 
el Gironès, el Tarragonès i el Baix Camp. 

 
Quant temps i diners costa el Pla Tren 2014? 
 
El pla disposa d’un catàleg d’actuacions realistes que, en tres etapes, que aconseguiria 
capgirar l’actual servei ferroviari de tot Catalunya. Tot i que la dinàmica de les obres és la que 
marca el calendari, es proposa poder gaudir dels avantatges de les fases 1 i 2 abans del 2014, 
així com  tenir projectada i finançada la fase 3, de forma que es pugui executar de forma 
consecutiva. 
 
Tota la planificació i finançament de les fases 1, 2 i 3 –uns 7.095 M€- anirien a càrrec de la 
disposició addicional tercera de l’Estatut. Aquesta xifra és l’equivalent a l’Eix Transversal 
Ferroviari, un sol projecte a 30 anys vista que té alternatives de transició molt més 
econòmiques contemplades al Pla Tren 2014. 
 
Quines propostes estratègiques s’hi inclouen? 
 
Algunes propostes procedeixen del plantejament vigent (PITC o Plans Territorials) i d’altres 
són noves incorporacions. Es plantegen 400 km de via fèrria desdoblada o nova. 
 

• Quadruplicació de vies als trams Platja de Castelldefels – Torrassa, Sagrera – 
Granollers Centre i Castellbisbal/El Papiol – Mollet Sant Fost. 

• Duplicació de vies als trams Montcada – Vic – Torelló; Arenys de Mar – Maçanet 
Massanes, El Prat - Aeroport 



• Nous eixos ferroviaris: túnel del turó de Montcada, Granollers Centre – Mataró, 
Granollers Nord – Les Franqueses, Vilanova – Vilafranca, Martorell – Olesa / 
Viladecavalls, Blanes – Lloret de Mar, Martorell – Igualada – Cervera, Flaçà – Palamós, 
Sant Feliu de Guíxols – Riudellots, Castelldefels – Sant Boi – Cornellà, Reus – Roda.  

• Nous trens-tramvia: Cambrils Nord – Tarragona (conversió i reforma de la línia actual), 
Port Aventura – Vila-seca – Reus, Montcada – Cerdanyola – Barberà, Barberà – 
Sabadell – Terrassa, Súria / Sallent – Manresa Riu (conversió i reforma de la línia 
actual), Palamós – St. F. Guíxols, Sarrià de Ter - Banyoles – Olot, Roquetes – Tortosa 
– Amposta – Alcanar (sobre plataforma actual i parcialment sobre els terrenys de 
l’antiga línia del FC. Val de Zafán) 

• Rectificació de traçat (suavització de corbes): Vic – Puigcerdà, Olesa – Vacarisses – 
Manresa, L’Arboç – Tarragona, Celrà – Figueres.  

• Nous canviadors d’ample: L’Arboç, Girona Sud 
• Nous intercanviadors (estacions) 

 
Com s’organitzarien els serveis? 
 
Amb l’objectiu de combinar accessibilitat i velocitat comercial, s’articulen 4 tipus de serveis: 
 

• Metros Comarcals i Trens Tramvia. Són explotacions independents que queden 
connectades a la xarxa general en més d’un punt i amb diverses línies. Les línies C12 i 
C17 comparteixen recorregut sobre la xarxa ferroviària bàsica en trams on és prevista 
la construcció del tercer carril que permeti l’ample internacional amb el qual es 
construeixen els trens tramvia a Europa. 

 
• Rodalies. Desapareix el concepte de Rodalies Barcelona pel de Rodalies Catalunya, 

un conjunt de 16 línies que es reparteixen per les vegueries de la Regió Metropolitana 
de Barcelona, Camp de Tarragona, Comarques Gironines, Ponent i Comarques 
Centrals. Totes les línies estan connectades més enllà de cada vegueria o en 
sobrepassen l’àmbit. En alguns casos es creen serveis semidirectes de Rodalies per 
compensar la gran llargària de les línies, com és el cas de la C2; o en altres casos els 
serveis semidirectes són assumits per línies diferents de Rodalies, Catalunya Exprés o 
Intercity Catalunya. 

 
• Catalunya Exprés. Es tracta d’un servei semidirecte que connecta les estacions més 

importants de Rodalies entre elles i s’atura a totes les estacions quan estan propers al 
final del recorregut (Tortosa, La Pobla de Massaluca, Lleida Pirineus, la Tour de Carol i 
Cerbère), de forma similar al servei actual del mateix nom. S’afegeixen noves parades 
per incrementar l’efecte xarxa i connectar amb totes les línies de Rodalies. També es 
crea una nova relació cap a Vic, Ripoll, Puigcerdà i La Tor de Querol. 

 
• Intercity Catalunya: Són els trens que utilitzen parcialment la xarxa d’alta velocitat. 

Disposen de canvi d’ample automàtic i velocitat màxima de 250 km/h (és el tipus de 
tren Àlvia). La seva missió és connectar les ciutats més grans i distants de Catalunya 
entre elles sense parades intermèdies utilitzant la línia d’alta velocitat com una 
autopista ferroviària i la xarxa bàsica com la garantia d’accessibilitat als centres urbans 
de Barcelona, Tarragona, Reus, Tortosa, Figueres, Lleida, Cervera o Manresa. 



 


