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El present informe ha estat realitzat en el marc de l’Acord-Marc de Cooperació 
transfronterera entre el Consell General dels Pirineus Orientals i la Generalitat de 
Catalunya, signat el 29 de juny del 2006, i del Conveni específic 2006-2007 que 
l’aplica, de la mateixa data, que preveu “estudiar la viabilitat de la creació de línies 
transfrontereres de transports públics, així com els seus impactes derivats”. 

L’Institut d’Estudis Territorials ha desenvolupat l’encàrrec, formalitzat mitjançant el 
Conveni de col·laboració entre la Direcció General d'Acció Departamental del 
Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya i l’Institut 
d’Estudis Territorials, de 7 de maig del 2008. 

En la redacció hi ha intervingut Rafael Giménez Capdevila i Kerstin Burckhart, amb 
la col·laboració de Valerià Paül i Virginie Cellier. 
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Introducció 

L’objectiu de l’estudi sobre el transport col·lectiu a l’Espai català transfronterer és 
l’anàlisi de la viabilitat de l’establiment de serveis regulars de transport de viatgers 
per carretera entre diferents punts a banda i banda de la frontera. L’Espai català 
transfronterer és format pel departament dels Pirineus Orientals i l’àmbit territorial de 
les comarques Gironines. En aquest espai s’ha proposat la creació d’un 
“Eurodistricte”, organisme de gestió comuna de projectes transfronterers i que 
permetrà formalitzar una unificació europea de proximitat. 

En concret, l’estudi s’articula en dues fases, cadascuna de les quals amb diversos 
punts: 

Fase I: 

• Introducció: la frontera francoespanyola oriental com a línia poc permeable al 
transport col·lectiu; comparació amb altres fronteres. 

• Anàlisi i diagnòstic de l’oferta actual dels serveis de transport col·lectiu 
transfronterer i propers a la frontera, tant en autobús com en ferrocarril. 

• Demanda transfronterera: aproximació a una identificació de necessitats no 
satisfetes; potencials atractors de demanda. 

Fase II: 

Casos concrets: 

• Nova línia de bus exprés entre Perpinyà, Figueres i Girona. Proposta de projecte 
Interreg i d’encaix amb la iniciativa d’Eurodistricte. 

• La línia ferroviària Perpinyà–Cervera de la Marenda–Portbou–Figueres: un 
projecte d’explotació després de l’entrada en funcionament de la línia d’alta 
velocitat entre Perpinyà, Figueres i Girona. 

• Coordinació de línies de bus existents properes als passos fronterers (Albera, 
Vallespir/Ripollès, Cerdanya). 
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1. La poca permeabilitat per al transport col·lecti u 
de la frontera francoespanyola 

Les fronteres estableixen històricament una barrera en els desplaçaments de les 
persones i en l’intercanvi de mercaderies. Quan la frontera no és només política, 
sinó també física, en forma d’accidents orogràfics (riu, mar, muntanya), aquesta 
divisió s’accentua. Si ja és difícil superar aquests obstacles entre dos països en 
termes de transport privat, en transport col·lectiu encara ho és més. Amb les 
successives ampliacions de la Unió Europea, els moviments entre diferents països 
s’han vist facilitats. En aquest sentit, s’han implantat línies regulars internacionals 
d’autobús allà on el ferrocarril no presenta una oferta atractiva. Mentre s’han 
establert nombrosos serveis entre, per exemple, Espanya i Romania –és a dir, a 
escala continental–, algunes relacions transfrontereres a escala regional i local són 
mínimes o inexistents. I això és vàlid tant per ferrocarril com per carretera. 

1.1. Els serveis de transport col·lectiu transfront erer de 
proximitat: el no man’s land  legal 

Com a aproximació al tema del transport col·lectiu transfronterer, s’ha fet una anàlisi 
del tractament d’aquest afer en els documents oficials (plans inclosos) actualment 
en vigor. Els resultats es presenten a continuació, i es poden resumir mitjançant la 
coneguda expressió anglesa de no man’s land aplicada al marc legal. 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) del 2006 determina que “correspon a la 
Generalitat la competència exclusiva sobre els transports terrestres de viatgers i 
mercaderies per carretera, ferroviari i per cable que discorren íntegrament en el 
territori de Catalunya” (EAC 2006: art. 169.1). Així, exclou de l’àmbit d’acció de la 
Generalitat els transports amb un origen o destinació fora d’aquest territori. 

El Pla de transport de viatgers de Catalunya (PTVC) 2008-2012 (Generalitat de 
Catalunya, 2008) fou aprovat el 7 de gener del 2009. Atès que el PTVC es 
correspon amb les competències determinades per l’Estatut, té com a àmbit 
d’actuació el transport intern de Catalunya, i consegüentment no inclou els serveis 
transfronterers. 

En aquest pla hi figura una previsió de connexions transfrontereres per a la nova 
línia d’alta velocitat. En concret, es proposen futurs serveis d’alta velocitat de mitja 
distància, coneguts a Espanya amb el nom de llençadora (lanzadera) i operatives 
des d’abril del 2008 en el trajecte Barcelona-Camp de Tarragona-Lleida. De fet, en 
una intervenció el 10/10/2008 al Cercle d’Infraestructures de la Cambra de Comerç 
de Barcelona, el responsable de Serveis d’alta velocitat i llarga distància de RENFE 
apuntà unes previsions de 34 serveis que creuaran el túnel fronterer un cop oberta 
la línia Figueres–Perpinyà. 

La part gironina de la Cerdanya compta des de 1985 amb un pla urbanístic 
intermunicipal. L’1 d’agost de 2008 s’ha aprovat definitivament el Pla director 
urbanístic de la Cerdanya. Donat l’àmbit territorial del Pla, entre els reptes i objectius 
es troba a faltar la visió transfronterera (Generalitat de Catalunya 2008). El Pla 



Estudi sobre el transport col·lectiu a l’Espai català transfronterer 

 
Institut d'Estudis Territorials 7  
 

estratègic de la Cerdanya inclou la menció a la promoció d’un Pacte per la Mobilitat 
a la totalitat de la Cerdanya, tenint en compte tant la mobilitat interna com externa 
(Consell Comarcal de la Cerdanya 2008). 

A la banda francesa, el Consell General del Pirineus Orientals és competent en els 
serveis regulars interns per carretera i la Regió Llenguadoc–Rosselló en 
determinades qüestions relatives als serveis ferroviaris que circulen dins del seu 
territori de competència. Així, la situació és similar a la de la banda espanyola, de 
manera que les institucions regionals al costat francès tampoc tenen competència 
sobre els transports que excedeixin llur propi territori. El Contrat de Projet État-
Région Languedoc-Roussillon 2007-2013 fa referència a una millora de l’oferta de 
transport per tal d’estructurar el territori entorn al transport col·lectiu i satisfer les 
necessitats locals a l’eix litoral. Aquest document de concertació entre l’Estat central 
i la Regió no inclou actuacions concretes, però fa constar, entre els seus objectius 
principals, la voluntat de cercar l’eficàcia i la connectivitat de la xarxa de transport 
col·lectiu. 

Els transports transfronterers depenen, tant a França com a Espanya, exclusivament 
de les administracions centrals, que n’exerceixen una tutela administrativa. Per tant, 
no hi ha cap institució que actuï com a autoritat organitzadora del transport col·lectiu 
transfronterer de proximitat, sotmès únicament a la llei del mercat i sense la 
possibilitat d’accedir als ajuts públics a l’explotació. Tot plegat conforma, en 
definitiva, un no man’s land legal situat entremig de les autoritats de la mobilitat 
d’una banda i l’altra de la frontera. 

1.2. Infraestructures per a la mobilitat transfront erera 

Encara que l’objecte principal del present estudi és el servei de transport col·lectiu, 
s’ha considerat convenient l’anàlisi dels plans infraestructurals a les zones 
frontereres, perquè constitueixen el suport per desenvolupar-hi serveis de transport 
col·lectiu. 

A la banda sud dels Pirineus, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 
(PEIT), aprovat al juliol del 2005 pel govern espanyol, inclou entre els seus objectius 
principals el reforç de les relacions transfrontereres. Hom pretén assolir aquest 
objectiu mitjançant les següents accions: dues noves línies d’alta velocitat que es 
planifiquen als dos extrems dels Pirineus, la millora de les línies ferroviàries 
convencionals actualment existents (que inclou llur conversió a l’ample estàndard) i 
diverses autovies, actualment en construcció, que menen des del sud vers la 
frontera. 

Al seu torn, el Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC), aprovat el 
juliol del 2006 per la Generalitat de Catalunya, exposa els objectius de millora de les 
infraestructures viàries i ferroviàries en relació al territori català. S’hi fa una decidida 
aposta per augmentar la quantitat i qualitat de les infraestructures ferroviàries, de 
manera que es plantegen noves línies de tren com l’eix transversal o la línia 
ferroviària Puigcerdà–la Seu d’Urgell–Andorra, aquesta darrera, emperò, només 
com a hipòtesi a estudiar. També la xarxa viària és objecte d’atenció en el PITC. Pel 
que fa a les carreteres més properes a la frontera, convé destacar la millora de la C-
38 entre Sant Joan de les Abadesses i la frontera (coll d’Ares), obra finalitzada l’estiu 
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del 2008, així com la variant de Puigcerdà i la conversió de la C-16 en autovia des 
de Berga fins a Puigcerdà. 

A la banda nord, el Consell General dels Pirineus Orientals es proposa condicionar 
les carreteres RD-81B entre Perpinyà i Argelers i RD-115 entre el Voló i Arles. A 
més, es preveu la conversió en autovia del tram de carretera entre el Voló i Ceret i, a 
la RD-914, la rectificació dels revolts entre Banyuls de la Marenda i Cervera de la 
Marenda. 

Si prenem en compte les millores infraestructurals proposades i la infraestructura 
existent, es pot considerar que la situació de partida per a la implantació d’unes 
línies d’autobús transfrontereres és positiva. Tanmateix, al llarg de l’estudi 
s’indicaran les debilitats que s’han trobat en analitzar detingudament l’afer als 
passos fronterers. 

1.3. Antecedents a l’àrea transfrontera hispanofran cesa 

Durant el període 1995–1997, per impuls de l’Euroregió que en aquells moments 
componien Migdia–Pirineus, Llenguadoc–Rosselló i Catalunya, es van publicar sis 
edicions d’una guia d’horaris de les línies de ferrocarril, autocar i fins i tot aèries que 
relacionaven les principals ciutats de l’àmbit territorial. La iniciativa es paralitzà per 
manca d’interès dels operadors de transport i de les institucions. 

L’any 2002 l’Eurociutat Basca va encarregar un estudi de la seva zona 
transfronterera (Leber 2002) focalitzat en la situació demogràfica i la mobilitat. 
Aquest estudi destaca les dificultats de concentrar els fluxos transfronterers en el 
transport col·lectiu. Això no obstant, la gran dispersió de la població al nord de la 
frontera crea una gran dependència de l’automòbil i s’oposa a un model de mobilitat 
amb més protagonisme dels modes col·lectius. Només davant d’una situació 
generalitzada de congestió, panorama al que aviat es podria arribar amb els actuals 
creixements, es podria donar una actuació contundent a favor del transport col·lectiu 
transfronterer de proximitat. A partir d’aquesta situació, l’estudi proposa, a fi de 
potenciar-lo, la introducció d’un tren-tramvia. 

A Aquitaine, un servei per carretera Ter Aquitaine uneix Oloron-Ste-Marie amb 
Canfranc pel port del Somport, però no utilitza el túnel de Somport perquè s’atura a 
l‘estació d’esquí de fons del Somport. A Oloron-Ste-Marie té correspondència amb la 
línia ferroviària cap a Pau i a Canfranc cap a Huesca i Zaragoza. En total, sis 
expedicions d’autobús per dia en direcció Canfranc i cinc en direcció Oloron (Ter 
Aquitaine). 

A Catalunya, l’aprovació el 2003 de la Llei de la Mobilitat ha desencadenat, en 
primer terme, una sèrie de debats i estudis; segonament, s’han elaborat i aprovat 
plans de mobilitat a diferents escales. En aquest sentit, a les comarques Gironines 
s’ha començat a redactar un pla que no pot ignorar la condició de zona fronterera. 
També a la comarca de la Baixa Cerdanya s’hi està treballant, cosa que inclou 
debats amb els actors de l’altra banda de la frontera. L’objectiu en el cas ceretà és 
arribar a comptar amb un pla de mobilitat intercomarcal transfronterer, encara que 
inicialment aquest caràcter es limiti a la provisió de serveis vers punts d’atracció 
comuns, cas del futur hospital transfronterer. 
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1.4. Exemples de línies d’autobús transfrontereres en altres 
fronteres europees 

Reduir el dèficit de l’anomenat transport col·lectiu transfronterer de proximitat és un 
dels objectius que persegueixen els més de 60 eurodistrictes i euroregions existents 
arreu d’Europa, algunes de les quals ja han aconseguit introduir línies de transport 
col·lectiu transfrontereres o hi estan treballant. Per això, ha semblat útil aportar 
alguns exemples d’integració transfronterera dels sistemes de transport col·lectiu i 
d’obertura de noves línies transfrontereres. 

1.4.1.  Reobertura de línies ferroviàries entre Fra nça i Alemanya 
La voluntat d’oferir un transport col·lectiu transfronterer es mostra en la reobertura 
de línies ferroviàries en l’àmbit geogràfic francoalemany. La reobertura de la línia 
Winden–Wissembourg (Gràfic 1) l’any 1997 n’és un exemple. Aquesta línia compta 
avui dia amb un volum d’aproximadament 1.100 viatgers diaris entre setmana i de 
700 a 2.000 viatgers/dia els dissabtes i diumenges. La línia funciona actualment com 
a prolongació de la línia Neustadt-Winden. El tram entre Winden i Wissembourg 
compta amb quatre parades intermèdies i un temps de recorregut de 20 minuts. La 
freqüència en aquest tram és d’un tren cada hora, amb un total de 16 trens diaris. 
Els caps de setmana el servei funciona amb la mateixa freqüència, però només 
entre les 8 i les 20 hores. 

Un altre cas de línia transfronterera recuperada en l’àmbit francoalemany és la 
Wörth–Lauterbourg (Gràfic 1) (1999/2002), la qual ha aconseguit guanyar un 
nombre important de viatgers. Avui dia la línia compta amb un volum 
d’aproximadament 800 viatgers diaris entre setmana i 600 viatgers diaris els 
dissabtes i diumenges. Aquest tram transfronterer funciona com a línia pròpia, 
compta amb quatre parades intermèdies i té un temps de recorregut de 17 minuts. 
La freqüència és d’un tren cada hora i un total de 18 trens diaris tant entre setmana 
com en cap de setmana. 

Gràfic 1. Esquemes de línies transfrontereres entre  Alemanya i França 

A B C 
A = línia fèrria Winden (D)-Wissembourg (F)  
B = línia fèrria Wörth (D)-Lauterbourg (F)  
C = línies d’autobús transfronterers 

Font: www.vrn.de 

1.4.2.  Noves línies d’autobús i integració tarifàr ia transfrontereres 
Més enllà de la reobertura de les dues línies ferroviàries esmentades a la frontera 
francoalemanya, en el mateix àmbit territorial s’han introduït quatre línies 
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transfrontereres d’autobús. Tot i que dues d’aquestes línies es van suprimir al cap 
de poc temps, les altres dues –la línia 543 i la 548– segueixen funcionant (Gràfic 1). 
Ambdues línies estan operades per Südwestbus, una filial de la Deutsche Bahn AG. 
La línia 543 és una prolongació de la línia Landau-Bad Bergzabern fins a la ciutat 
francesa de Wissembourg, amb un recorregut de 27 minuts. Aquesta línia té una 
freqüència d’un autobús cada hora i circula entre les 6 i les 20 hores de dilluns a 
divendres i amb una freqüència lleugerament inferior el cap de setmana. L'inici i el 
final d'aquesta línia es localitzen en estacions ferroviàries, de manera que permeten 
una major intermodalitat. La línia 548 connecta Wissembourg (França) amb Dahn 
(Alemanya) en 41 minuts i compta amb cinc autobusos diaris en cada sentit entre 
setmana i no opera el cap de setmana. Les parades d’aquesta línia estan situades 
als centres de les ciutats i a l’hospital de Wissembourg. 

Els factors limitadors a la regió són l’estructura dispersa del poblament, la falta de 
mobilitat escolar i l’escassa activitat de compres quotidianes transfrontereres. El 
col·lectiu que potencialment més s’aprofita de les connexions francoalemanyes és el 
de treballadors i excursionistes. En el marc de les col·laboracions amb el sector 
turístic per tal de generar sinergies, s’han iniciat projectes comuns en l’àmbit de la 
mobilitat. El projecte més avançat inclou la creació d’un carril per a bicicletes 
transfronterer amb indicacions bilingües. 

Un altre exemple de servei d’autobús transfronterer presenta la línia P a la frontera 
alemanya-polonesa. Aquesta línia va ser creada als anys 90, arran dels importants 
fluxos d’alemanys que anaven de compres a Polònia. La concessió de la línia té el 
Verkehrsgesellschaft Görlitz GmbH, però la part operativa es reparteix entre aquesta 
companyia i la companyia polonesa PKS Zgorzelec. Mentre que hi havia inicialment 
només una parada en territori alemany i cinc parades en territori polonès, l’any 2007 
es va prolongar la línia per la part alemanya. Els usuaris d’aquesta línia gaudeixen 
d’una tarifa especial, a més a més de la possibilitat d’adquirir un bitllet transfronterer 
de dia o de grup (Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH). 

Un cas on, malgrat dificultats múltiples, s’ha aconseguit crear un servei d’autobús 
transfronterer es troba entre Usedom (Alemanya) i Wollin (Polònia). Encara que no 
s’ha obtingut la concessió1 s’ha organitzat un servei anomenat línia Europabus. Tot i 
que aquest servei obliga els viatgers a canviar d’autobús i creuar a peu la frontera, 
els horaris estan coordinats i els autobusos disposen del mateix nivell de qualitat. 

Pel que fa a la integració tarifària transfronterera, es detallen breument alguns 
exemples. 

1  L’itinerari travessa un espai de reserva natural, on no es permet el trànsit motoritzat. 
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Gràfic 2. Mostra del bitllet gratuït de promoció de  servei transfronterer 

 
Font: Verkehrsmanagement Gesellschaft Saar mbH 2007 

Un exemple no directament lligat a un eurodistricte, però que té la seva actuació a 
l’àmbit transfronterer, és el del Consorci de Transport Públic Verkehrsmanagement 
Gesellschaft Saar mbH (VGS). Aquest consorci té la seva seu a la regió alemanya 
del Saarland, però, d’acord amb el caràcter fronterer d’aquest territori amb França, el 
consorci opera des de l’any 1999 diversos serveis transfronterers. En concret, les 
línies MS1 (Saarbrücken–St. Avold) i MS2 (Saarlouis–St. Avold). Una nova línia 
d’autobús transfronterer Saar–Moselle (MS3) connecta Homburg (Alemanya) amb 
Sarreguemines (França). Hi circulen set autobusos per sentit i per dia entre 
setmana, cinc els dissabtes i quatre els diumenges. Aquesta línia MS3, inaugurada 
el desembre del 2007, és la tercera línia transfronterera entre el Saarland i el 
departament de la Moselle. La nova línia connecta a més amb altres línies 
interurbanes i travessa una regió d’un gran atractiu paisatgístic. Pel que fa a 
l’estructura tarifària, el pas de la frontera es considera com si fos una zona 
addicional a afegir a les zones del consorci de transport existent a la banda 
alemanya. El bitllet regional d’un dia inclou l’ús gratuït del transport urbà a la ciutat 
francesa de Sarreguemines. Com a campanya de promoció s’han distribuït bitllets 
gratuïts a totes les llars al llarg de la línia per tal que els potencials usuaris puguin 
provar el servei (gràfic 2). A més, s’ha creat un fulletó bilingüe amb una descripció 
de les atraccions turístiques que es troben en aquest recorregut transfronterer. 
Aquesta iniciativa és un exemple de cooperació intersectorial entre les autoritats de 
transport i les institucions amb competències en turisme. 

Un altre exemple on un consorci de transport públic ha pres la iniciativa de millorar el 
servei transfronterer es troba al territori entre Strasbourg i Mannheim, a la frontera 
entre la Selva Negra i Alsàcia. El Consorci de Transport Rhein-Neckar 
(Verkehrsverbund Rhein-Neckar, VRN) hi ofereix serveis ferroviaris i d’autobús 
transfronterer. Per tal de facilitar els viatges transfronterers, el VRN ha establert des 
de l’any 2005 una “targeta de dia de connexió” per 5 €. Amb aquesta targeta tots els 
viatgers que posseeixen un bitllet del consorci poden seguir el seu viatge més enllà 
de la frontera. Gràcies a aquest bitllet i la millora de la informació prèvia al viatge, 
s’han pogut constatar increments de viatgers en els trajectes transfronterers. 

L’Euregió Egrensis, formada pels territoris de Baviera, Turíngia, Saxònia i Bohèmia, 
reuneix 15 000 km2 i 3,2 milions d’habitants. L’any 2000 va crear-se el sistema 
d’integració tarifària i de comercialització EgroNet, que ara compta amb 62 
operadors i 677 línies, de les quals 42 són ferroviàries. La iniciativa ha obtingut 
diversos premis, com ara l’europeu de transport ferroviari el 2003, el mediambiental 
el 2006 i el bavarès de transport col·lectiu regional el 2008. En aquest àmbit 
territorial hom pren en consideració la presència d’àrees amb diferents poders 
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adquisitius, de manera que el preu del bitllet és menor si el trajecte comença a 
Bohèmia i més elevat quan comença a les regions alemanyes. 

A l’Euroregió Pro Europa Viadrina, el Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (consorci 
de transport públic de Berlín i Brandemburg) va crear l’any 2004 una primera línia 
d’autobús transfronterera entre la ciutat alemanya de Schwedt i la ciutat polonesa de 
Szczecin (Stettin). Des del seu primer dia de funcionament, en aquesta línia és en 
vigor la tarifa integrada d’aquest consorci. Gràcies a la traducció del sistema 
informàtic de consulta d'horaris i línies al polonès, el nombre de viatgers potencials 
s’ha incrementat substancialment. 

En darrer terme podem fer referència a l’Eurodistricte PAMINA, conformat pel nord 
d’Alsàcia, la vall del Rin i el sud del Palatinat. Aquest territori té una superfície de 
6 000 km2 i 1,6 milions d’habitants. Encara que no es pot parlar d’una integració 
tarifària, en aquest àmbit territorial la col·laboració entre els operadors ferroviaris DB 
i SNCF ha permès millorar l’oferta per a les 16 000 persones que treballen a l’altra 
banda de la frontera. 

Com a conclusió d’aquest epígraf es pot dir que en pràcticament tots els exemples 
de línies d’autobús transfrontereres exposades, la motivació principal de llur 
implantació fou el turisme i l’intercanvi cultural a les regions frontereres. Després 
d’haver analitzat diversos eurodistrictes i euroregions, es constata que s’hi troba una 
cooperació deficitària en el sector del transport col·lectiu. Els processos de decisió i 
de tramitació poden ser molt llargs i l’execució depèn normalment dels interessos 
polítics estatals o regionals. Com a exemple pot servir l’euroregió Tirol–Tirol del 
Sud/Alt Adige–Trentino, on existeix un elevat volum de trànsit intern, però al qual les 
autoritats competents presten menys atenció que als fluxos que travessen aquest 
territori. 
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2. Situació actual del transport col·lectiu a l’Esp ai 
català transfronterer 

La situació actual del transport col·lectiu vora la frontera a la zona d’estudi se 
sotmetrà a continuació a una anàlisi detallada, enfocada a l’oferta i la demanda 
existent a les àrees properes a la frontera. Més enllà, s’analitzarà la demanda 
potencial per posar de relleu les necessitats latents i els possibles atractors de 
noves demandes de transport. Després es detallaran els règims d’explotació de les 
línies existents, que serviran de base a la proposta de línies transfrontereres que es 
farà al capítol 4. 

2.1. Diagnòstic de l’oferta actual dels serveis de transport 
col·lectiu transfronterer i propers a la frontera 

El present diagnòstic es basa en l’estudi de l’oferta actual al territori immediat i 
proper a la frontera. En aquest sentit, s’han comptabilitzat els serveis de transport 
públic viari a través i a prop de la frontera. Els resultats es reflecteixen en un mapa 
transfronterer de serveis de transport col·lectiu (mapa 3). 

Mapa 3. Oferta de línies d’autobús al territori tra nsfronterer (nombre de serveis 
setmanals) 

 
Font: Elaboració IET sobre la base cartogràfica de la Comunitat de Treball dels Pirineus. En taronja línies 
franceses, en vermell línies espanyoles i en blau les transfrontereres. 

Existeixen diferents passos pirinencs viaris i ferroviaris a l’àrea d’estudi. Les 
connexions d’est a oest són: 

- connexió viària i ferroviària pel litoral (Portbou–Cervera de la Marenda), 
- connexió viària per carretera nacional i autopista al corredor prelitoral de la 

Jonquera i futura connexió ferroviària d’alta velocitat, 
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- connexió viària entre Costoja i Maçanet de Cabrenys, 
- connexió viària pel coll d’Ares, 
- connexió viària i ferroviària per la Cerdanya. 

2.1.1. Els serveis propers a la zona fronterera del s Pirineus 
Orientals 

Al departament dels Pirineus Orientals existeixen diferents corredors de transport 
col·lectiu ferroviaris i viaris.  

Al corredor mediterrani ferroviari pel litoral, hi ha 49 serveis ferroviaris setmanals 
entre Cervera de la Marenda i Perpinyà, mentre que en el sentit contrari es disposa 
de 70 serveis setmanals. A més, a l’estiu aquesta oferta es veu reforçada per 55 
serveis addicionals. En aquest mateix corredor, un servei d’autobusos cobreix la 
relació Perpinyà–Cervera de la Marenda amb 28 serveis setmanals. 

Pel que fa als serveis d’autobusos (mapa 4), el corredor mediterrani viari prelitoral 
presenta un promig de 60 serveis setmanals entre Perpinyà i el Pertús. 

Mapa 4. Principals línies de transport públic regul ar per carretera als Pirineus 
Orientals 

 
Font: Consell General dels Pirineus Orientals 2008 

Les línies d’autobús de l’interior circulen bàsicament entre les principals localitats 
(Perpinyà, Arles, Ceret) i els pobles més propers a la frontera. D’aquesta manera es 
compta amb serveis fins a Costoja (36 serveis setmanals) i Prats de Molló (65 
serveis setmanals). 

La connexió a la Cerdanya presenta una situació especial per la seva geografia 
favorable en forma de pas natural i sense cap barrera orogràfica a la frontera. Aquí 
s’ofereixen serveis entre Montlluís i la Tor de Querol (43 serveis setmanals) i entre la 
Guingueta d’Ix i la Tor de Querol (40 serveis setmanals). El servei ferroviari a la Tor 
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de Querol es caracteritza per 91 serveis setmanals amb Tolosa i 72 serveis amb 
Vilafranca de Conflent. Aquests últims serveis corresponen al Tren Groc, de caràcter 
eminentment turístic. 

2.1.2. Els serveis de transport públic a la zona fr onterera de les 
comarques Gironines 

A la banda sud de la frontera es fa exclusivament referència als serveis prestats a 
les àrees frontereres de les comarques Gironines (mapa 5). S’hi poden diferenciar, 
d’igual manera que a la part francesa, el corredor mediterrani dels corredors de 
l’interior. 

Mapa 5. Principals línies de transport públic regul ar per carretera que de les 
zones properes de la frontera les comarques Gironin es 

 
Font: Elaboració IET sobre la base cartogràfica de la Comunitat de Treball dels Pirineus. 

El servei ferroviari connecta Portbou amb Figueres, Girona i Barcelona. S’hi operen 
70 serveis ferroviaris setmanals. Aquesta línia compta a l’estació de Girona amb un 
servei d’autobús de connexió amb l’aeroport de Girona, autobús que té una 
freqüència d’un cada hora per sentit i està operatiu diàriament entre les 5 i les 22 
hores. A l’interior l’única línia ferroviària existent és la que creua la collada de Toses 
fins a Puigcerdà i la Tor de Querol. S’hi operen 42 serveis setmanals. La línia de 
Portbou està operada RENFE Media Distancia, mentre que la de Puigcerdà des del 
2004 s’ha integrat al nucli de Rodalia de Barcelona. 

Pel que fa als serveis d’autobús al corredor mediterrani, l’oferta entre Figueres i els 
Límits (el barri de la Jonquera situat a la frontera, enfront del Pertús) arriba als 31 
serveis setmanals en sentit nord i 26 cap al sud. Entre Figueres i Portbou als 66 + 75 
serveis setmanals, després de l’increment de freqüències el setembre del 2008. Des 
de les principals ciutats de les comarques Gironines (Girona, Figueres, Ripoll) hi ha 
connexions amb els pobles a les valls pirinenques. Hi figuren les línies Figueres–
Maçanet de Cabrenys (amb 17 serveis setmanals), Camprodon–Molló (amb dos 
serveis setmanals), Ripoll–Puigcerdà (amb 10 serveis setmanals) i Ripoll–Llívia 
(amb 14 serveis setmanals). Aquests serveis de línies regulars s’han d’afegir als 
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serveis escolars, que accepten altres viatgers amb bitllet individual, sempre i quan hi 
hagi capacitat suficient. 

2.1.3. Serveis transfronterers existents 
Alguns dels serveis ferroviaris detallats anteriorment segueixen el seu recorregut fins 
a l’altra banda de la frontera. Es tracta de 40 serveis setmanals entre Cervera de la 
Marenda i Portbou, que es veuen reforçats per 21 serveis setmanals addicionals a 
l’estiu. En sentit contrari hi ha 38 connexions transfrontereres, amb tres serveis 
addicionals els caps de setmana d’estiu. Tots aquests serveis necessiten de 
transbordament a Cervera de la Marenda en sentit nord i a Portbou en sentit sud. 
Només dues circulacions per dia i sentit (sense comptar els trens nocturns que no 
donen servei a les relacions de proximitat) garanteixen una comunicació directa, tot i 
que per recórrer els dos quilòmetres que separen l’estació de Cervera de la Marenda 
i la de Portbou s’esmercen habitualment uns 30 minuts, com a conseqüència del 
canvi de locomotora i d’adaptació dels cotxes de viatgers a l’altre ample de via. 

A la línia de Puigcerdà, 28 dels 43 trens setmanals prolonguen el seu recorregut fins 
a la Tor de Querol i, en sentit contrari, 35 dels 43 trens setmanals entre Puigcerdà i 
Barcelona comencen a la Tor de Querol. 

Pel que fa als serveis d’autobús, s’ha de distingir entre les línies internacionals de 
llarg recorregut i els serveis intraeurodistricte. Entre les primeres línies figuren 
aquelles que connecten per exemple Barcelona i Perpinyà amb altres ciutats 
europees importants. Normalment, tanmateix, aquestes línies no permeten viatges 
curts, com podria ser el trajecte Girona-Perpinyà. Pel que fa als serveis 
intraeurodistricte, destaca la línia Barcelona-Tolosa, que connecta també Girona i 
Figueres amb Perpinyà. Operat per Eurolines, ofereix onze expedicions setmanals. 
El bitllet per al trajecte Girona–Perpinyà té un cost de 22 € i l’anada i tornada 34 € 
(tarifes de setembre del 2008). Els autobusos que surten diàriament de Girona a les 
11 hores, passen per Figueres a les 11:45 i arriben a Perpinyà a les 12:45 i a Tolosa 
a les 15:45 hores. L’altre servei –que només s’opera dilluns, dimecres, divendres i 
diumenge– surt de Girona a les 16 hores, no para a Figueres i arriba a Perpinyà a 
les 17:30 i a Tolosa a les 20:30 hores. En el sentit contrari un autobús diari surt de 
Perpinyà a les 12 hores i cada dos dies hi ha un servei amb sortida de Perpinyà a 
les 19 hores. Amb aquests horaris actualment existents, és fàcilment constatable 
que una visita d’un sol dia a l’altra banda de la frontera no és realitzable. 

Recentment s’ha pogut observar l’aparició de dues empreses privades que ofereixen 
serveis transfronterers entre Perpinyà i l’aeroport de Girona. L’empresa Frogbus 
(figura 6) ofereix un servei que connecta l’estació ferroviària de Perpinyà amb el Voló 
(parada a l’aparcament del peatge de l’autopista) i l’aeroport de Girona. Aquest 
servei, que funciona des de l’1 de juliol del 2008, fa el trajecte Perpinyà–Aeroport de 
Girona en 85 minuts i compta amb 42 serveis setmanals (sis serveis diaris, dissabte 
i diumenge inclosos). L’altra empresa, DZ-lines, que s’anomenarà també Perpicat, 
ofereix a diari quatre serveis entre l’estació d’autobusos de Perpinyà i l’Aeroport de 
Girona (8:30h, 12:30h, 15:30h i 20:00h) i quatre serveis en sentit contrari (11:00h, 
14:00h, 17:45h i 23:45 h). L’anada té un cost de 25 € i l’anada i tornada de 40 € 
(tarifes de setembre del 2008). S’ofereixen també serveis fora d’aquests horaris 
regulars per als quals s’han de pagar 5 € addicionals. 
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Figura 6. Pàgina web de l’empresa Frogbus per al tr ajecte Perpinyà–Aeroport 
de Girona 

 

Font: www.frogbus.com  

Un altre servei transfronterer ofert des del 2008 és el que possibilita Transport 
Planell (Société Vallespir Construction). Aquesta empresa connecta Prats de Molló i 
la Presta amb l’aeroport gironí mitjançant dotze serveis setmanals segons demanda. 
El trajecte Prats de Molló–Aeroport de Girona es realitza de dilluns a dissabte a les 
9:30 hores del matí i el retorn des de l’aeroport es produeix a les 14:30 hores. El 
trajecte es realitza pel costat francès del Pirineu i té aturada facultativa a Ceret. El 
diumenge no hi ha servei. El preu del bitllet és de 45 € per trajecte (figura 7). 
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Figura 7. Pàgina web de l’empresa Transport Planell  per al trajecte Prats de 
Molló–Aeroport de Girona 

 
Font: http://www.pratsdemollolapreste.com/france/pratique_view.php?view=62 

2.2. Demanda transfronterera: aproximació a una 
identificació de necessitats no satisfetes i potenc ials 
atractors de demanda 

Un estudi sobre la mobilitat quotidiana a les comarques Gironines menciona que 
malgrat que el nombre de desplaçaments transfronterers és quantitativament reduït, 
són significatius i mostren uns vincles forts en algunes comarques2. 

Un estudi de la Mission Opérationelle Transfrontalière mostra els fluxos de ciutadans 
i ciutadanes de França que treballen a Espanya i viceversa (mapa 8). Els fluxos pel 
pas de la Jonquera arriben a més de 1.000 persones des de cada costat, de manera 
que hi ha un cert equilibri. L’estudi, tanmateix, no especifica els fluxos de 
treballadors als altres passos de frontera entre els Pirineus Orientals i les comarques 
Gironines. 

2  Gutiérrez, O. (2008): “La mobilitat quotidiana a les comarques Gironines”. Dins: Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona: La mobilitat quotidiana a Catalunya, núm. 48, juliol del 
2008. 
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Mapa 8. Fluxos de treballadors transfronterers 

 
Font: Mission Opérationelle Transfrontalière, 2006. 

El mateix estudi mostra que el nombre de joves (menys de 15 anys) i d’estudiants, 
amb nacionalitat andorrana o espanyola que tenen residència a l’àrea fronterera dels 
Pirineus Orientals se situa entre 100 i 500 persones. Aquestes xifres mostren el baix 
grau de mobilitat transfronterera per raons de treball o d’estudis. En aquest sentit, 
iniciar un servei transfronterer per crear una oferta bàsica i induir la demanda 
constitueix tot un repte. 
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Mapa 9. Residents estrangers de nacionalitat dels p aïsos veïns 

 
Font: Mission Opérationelle Transfrontalière, 2006. 

Els potencials atractors de demanda de transport públic es troben en bona mesura 
en els moviments de lleure (estacions d’esquí, senderisme) i en els centres de 
serveis (accés a ciutats o principals centres, com ara Puigcerdà, Figueres, Perpinyà i 
Girona, i al futur hospital transfronterer de la Cerdanya). El turisme és un sector 
important a l’àrea de l’estudi. S’hi troben diverses estacions d’esquí, un elevat 
nombre de segones residències i un gran potencial de turisme actiu i cultural. 

Pel que fa al senderisme, es pot citar un exemple dels problemes existents per la 
manca d’oferta de transports transfronterers. Ens referim al camí dels Bons Homes, 
que relliga Berga (Catalunya) amb Foix (Migdia–Pirineus). Per manca d’existència de 
transport col·lectiu, el Consell regulador d’aquest itinerari turístic va decidir 
subvencionar el taxi de tornada a Berga per portar els excursionistes una vegada 
acaben el camí a Foix. Si es tractava de dos caminaires se’ls cobrava 30 € per 
persona per al servei de taxi. Així, el Consell regulador subvencionava la diferència 
fins arribar al preu real de 180 €. 

Un altre exemple de la discordança existent entre turisme i transport transfronterers 
es troba a la costa mediterrània, on actualment existeixen serveis discrecionals 
transfronterers no quantificats que satisfan la demanda no coberta pel transport 
col·lectiu, en especial en els trams de Cotlliure a Port de la Selva i Cadaqués. Seria 
interessant obtenir estadístiques de moviments d’excursionistes i turistes en l’àmbit 
transfronterer per concebre una oferta adaptada a les seves necessitats. 
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2.3. Règim d’explotació de les línies existents 

La Generalitat de Catalunya és l’autoritat competent en la concessió de les línies 
internes dins del territori sota la seva jurisdicció. Els operadors són empreses 
privades que treballen a risc i ventura. Les concessions van ser adjudicades al 
voltant de les dècades dels 50 i 60 del segle passat i convalidades per un període de 
20 anys amb l’aplicació de la Llei catalana del 19873. Posteriorment, es van acollir al 
previst al Decret 128/2003, de forma que van presentar un pla d’innovació i millora 
de la qualitat que fou aprovat per la Generalitat de Catalunya (Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques) i que va suposar la prolongació en 25 anys del 
termini concessional, que en la major part dels supòsits finalitza l’any 2028. A més, 
existeixen altres serveis instats per la Generalitat, com els nocturns, que reben 
subvencions d’acord amb els corresponents contractes programa. 

Entre els operadors es troben petites i mitjanes empreses amb flotes limitades, com 
per exemple David i Manel SL, i d’altres que formen part d’importants grups 
empresarials d’escala catalana o espanyola, com és el cas de Barcelona Bus SA 
(grup Sagalés) i SARFA SL (grup Moventia-Sarbus). 

A la banda francesa les empreses que operen les línies són petites i treballen com a 
subcontratades del Consell General. Aquest ha iniciat des de l’1 de novembre del 
2008 una campanya per a la promoció del transport col·lectiu que consisteix en 
cobrar el preu simbòlic d’1 € per a tots els trajectes realitzats en autobusos sota la 
seva autoritat (imatge 10). Els operadors reben per part del Consell General un 
import prefixat que en cobreix els costos, independentment dels ingressos pel 
nombre de viatgers. 

Imatge 10. Cartell anunciant el nou preu del trajec te en bus del Consell General 
dels Pirineus Orientals 

 
Font: Consell General dels Pirineus Orientals 

3  Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles 
de motor. 
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3. Potencial del transport col·lectiu a l’Espai cat alà 
transfronterer 

Com a condicionants del desenvolupament d’un territori hi figuren sempre la 
població i l’oferta de transport. En el cas del transport col·lectiu hi influencien també 
múltiples factors en el seu potencial. Hem agrupat els potencials del 
desenvolupament del transport col·lectiu a l’Espai català transfronterer en cinc 
temes, que exposem a continuació. 

3.1. Potencial d’oferta 

3.1.1.  Adaptació a les necessitats del trànsit tra nsfronterer 
A l’àmbit transfronterer l’ocupació màxima dels autobusos no pot ser l’objectiu 
principal. No obstant això, existeix certament un potencial de viatgers important, que 
utilitzaria el transport públic si les connexions s’adaptessin a les seves necessitats. 
Així, s’ha de tenir en compte que el 50% de les empreses franceses implantades a 
Espanya tenen la seva seu a Catalunya4. A més, el reclam turístic d’ambdós 
territoris fa que el nombre de moviments per raons de lleure sigui elevat. 

3.1.2.  La voluntat dels poders públics 
Els resultats d’una anàlisi realitzada a Suïssa per a l’avaluació de polítiques de 
transport mostra que la presa en compte dels interessos dels actors té una gran 
rellevància si es volen oferir uns serveis eficients (ASTRA 2004). Existeixen estudis 
sobre la planificació, però hi ha una mancança en la seva execució. 

Per això és una bona notícia que les autoritats del transport d’una banda i l’altra de 
la frontera pirinenca oriental s’hagin posat d’acord per fer el present estudi. La 
creació d’un òrgan transfronterer com és l’eurodistricte permetrà canalitzar aquesta 
voluntat política i traduir-la en projectes concrets en benefici de la població. 

3.1.3.  Les millores possibles de l’oferta actual 
L’oferta es pot millorar quantitativament i/o qualitativa. En el cas del transport 
transfronterer, l’oferta necessita primerament un canvi estructural, que inclou la 
connexió de les línies que ara finalitzen a pocs quilòmetres de la frontera. L’oferta de 
transport públic presenta una oportunitat de guany d’accessibilitat que pot permetre 
afavorir els intercanvis (treball, estudis, gestions, accessos als serveis...) entre nuclis 
fins ara no interconnectats. Una major oferta pot augmentar la mobilitat dels usuaris 
actuals i crear una demanda induïda que ajudarà a fer el servei més rendible. Una 
qüestió cabdal en aquest context és conèixer quins àmbits territorials específics 
haurien de ser coberts i amb quins horaris. Un pla d’oferta de serveis pot agilitzar la 
presa d’aquestes decisions. La cooperació dels actors amb competència en el sector 
serà clau per portar-lo a terme. 
4  Comentari de Pascal Brice, cònsol de França a Barcelona, durant la seva visita a Girona el març 

del 2007. 
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Entre les diferents actuacions de millora possibles destaca la creació d’un pla 
euroregional d’horaris coordinats, document de concertació que comportaria un 
avanç important en la coordinació de l’oferta. 

En altres països s’ha produït una disminució de l’efecte barrera en els moviments 
transfronterers mitjançant la prolongació de les línies de transport col·lectiu més 
enllà de les fronteres administratives. Amb aquesta prolongació es poden a més 
servir alguns trams no coberts anteriorment i donar una rellevància addicional als 
nusos de transport propers (Handelskammer beider Basel 2004:18). 

Combinar els mitjans de transport per augmentar el radi d’acció i la flexibilitat 
geogràfica també representa una actuació de millora de la interconnexió entre les 
dues bandes. És el cas de la interconnexió entre transport col·lectiu i cotxe compartit 
o entre el transport col·lectiu i el Ruftaxi (taxi a demanda). Aquesta intermodalitat pot 
permetre maximitzar l’eficiència del sistema de transport transfronterer. 

L’estructura tarifària en els trajectes transfronterers perjudica en molts casos els 
viatgers, que es troben amb uns preus elevats i una falta de bitllets integrats o sense 
disponibilitat d’abonaments. La integració tarifària pot ser una oportunitat de primer 
ordre. Convé esmentar que hom preveu la integració tarifària el 2009 per al 
Llenguadoc-Rosselló i el 2012 per al conjunt del territori català, com ha confirmat el 
Pla de Transports de Viatgers de Catalunya aprovat el gener del 2009. Difondre 
aquests sistemes integrats més enllà de la frontera administrativa serà tot un repte. 

A l’Alt Empordà ja s’ha iniciat un procés de millora de l’oferta, actualment en fase 
d’implantació. Entre d’altres propòsits, el procés de millora de l’oferta pretén passar 
de la tradicional xarxa radial amb centre a Figueres (hospital, instituts especialitats, 
escola d’idiomes…) a una xarxa reticular amb connexions directes entre Barcelona i 
Cadaqués o entre Llançà i l’Escala (opcions, totes elles, impossibles fins ara). 
Aquest pla, tanmateix, no preveu una interconnexió transfronterera. 

3.2. Potencial de demanda 

3.2.1.  L’oferta generarà demanda 
L’oferta transfronterera és molt feble actualment, de manera que a les zones 
properes a les fronteres no s’ha pogut generar demanda. L’establiment d’una oferta 
apropiada sempre genera, de manera mecànica, una demanda que fins ara no 
trobava resposta. 

D’altra banda, no es pot passar per alt que la mera existència d’un servei no és 
suficient. Cal, en aquest sentit, crear un servei adaptat a les necessitats detectades 
en les relacions transfrontereres. Actualment les sortides dels autobusos, per 
exemple entre Perpinyà, Figueres i Girona, no es poden considerar precisament 
adaptades a les necessitats existents. Per aquesta raó, un element bàsic com pot 
ser una graella d’horaris atractiva és un punt de partida important. 

3.2.2.  L’augment global de la mobilitat de persone s 
L’augment de la mobilitat en general a escala local, regional, nacional i internacional 
comporta una necessitat addicional de crear una oferta de transport públic. Aquesta 
ha d’anar dirigida, per una banda, a transferir la demanda del transport motoritzat 
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individual cap al transport sostenible i, per l’altra, a oferir, tal com s’ha mencionat 
anteriorment, un servei mínim transfronterer. 

Així, en termes generals, el principal factor que justifica una demanda creixent de 
transport col·lectiu és la major mobilitat de la societat. A més, el creixent nombre de 
persones jubilades actives fa que augmenti el nombre de potencials clients de 
transport públic, ja que aquest col·lectiu és usuari majoritari de l’autobús. El cost del 
transport privat amb elevats preus del petroli contribueix també a un increment 
potencial de passatgers. 

Com a factors en contra d’una demanda creixent es poden enumerar la major 
motorització, el temps com a recurs escàs i una menor oferta que faria disminuir la 
demanda, a tall de cercle viciós. 

3.2.3.  Una població en augment constant a la zona d’estudi 
Tant al nord com al sud, el territori presenta un índex de creixement demogràfic 
important i relativament constant des de fa uns quants censos. Les previsions dels 
instituts estadístics prolonguen aquesta tendència a mig i llarg termini. L’augment 
conjunt de la mobilitat de cada habitant i del nombre d’habitants sobre el territori 
engendra per tant mecànicament un augment previsible de la demanda en transport 
col·lectiu. 

Això és especialment cert per a les persones grans o jubilades, fortament 
representades al territori i als fluxos dels que hi arriben. Aquestes persones, que 
poden trobar dificultats per desplaçar-se en vehicle individual, constitueixen una 
clientela privilegiada del transport col·lectiu. 

3.2.4.  Una demanda específica: el turisme 
El potencial turístic és important en l’àmbit d’estudi, ja que compta amb un elevat 
nombre de recursos naturals i històrics a ambdues bandes de la frontera (estacions 
d’esquí, patrimoni històric, festivals...) que sovint funcionen ja com a productes 
integrats. 

En un recent estudi sobre els fluxos turístics transfronterers, es van entrevistar més 
de 600 catalans del Sud que visitaven la Catalunya del Nord. Els resultats mostren 
que el mode de transport utilitzat és gairebé exclusivament el vehicle particular. El 
nombre de visitants no s’ha de subestimar, ja que els punts d’atracció turística a 
l’altra banda de la frontera són múltiples (Cotlliure, Perpinyà, Sant Miquel de 
Cuixà...). L’estudi posa també de relleu que a part del Barcelonès, amb el seu 
important pes poblacional, l’origen d’un nombre important de visitants és el Gironès, 
a més de les altres comarques Gironines. No obstant això, queda un potencial 
inexplorat que les línies d’autobús transfronterer podrien ajudar a activar. 

Pel que fa a l’activitat hivernal d’esquí, una oferta integral en cooperació amb els 
allotjaments i les estacions pot ajudar a transferir part d’aquesta demanda del 
vehicle privat al transport col·lectiu, com ja passa a l’estació ferroviària de la Molina. 
Pel que fa el senderisme, la tendència a integrar totes les edats pot contribuir a un 
augment d’aquest sector. En el trekking les rutes no són circulars, de manera que el 
senderista necessita un transport de tornada un cop acabada l’activitat. 

Les atraccions addicionals a l’àrea fronterera són de caire geogràfic, històric, cultural 
i social, sobretot al voltant de monuments singulars. L’establiment d’un accés en 
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transport col·lectiu i la seva promoció mitjançant els gestors dels monuments 
històrics pot ajudar d’una banda a atraure passatgers i, de l’altra, a fer arribar 
visitants addicionals a aquests indrets. 

3.2.5.  Generadors de fluxos en projecte 
Com a punt de centralitat, destaca el futur hospital transfronterer de Puigcerdà, que 
generarà una demanda important de fluxos transfronterers. Un altre generador de 
mobilitat a la zona d’estudi és l’escola transfronterera multillengua a El Pertús, que 
es va establir l’any 2005 (Generalitat de Catalunya 2005). 

3.3. Potencial d’integració d’informació sobre els serveis de 
transport públic 

L’efecte barrera en els moviments transfronterers resulta ser molt baix per al 
transport individual motoritzat. Tanmateix, aquesta barrera és molt gran quan es 
tracta del transport col·lectiu, ja que es caracteritza majoritàriament per una oferta 
mínima i una manca d’informació coordinada sobre els serveis existents. 

La informació abans del viatge juga un paper crucial en el sector del transport públic. 
Pel que fa a la provisió d’informació sobre les línies d’autobús existents, es troba un 
bon nivell al departament dels Pirineus Orientals. El web del Consell General inclou 
un mapa de totes les línies ofertades i els seus corresponents horaris actualitzats 
segons la temporada. 

Com a mecanisme d’integració d’informació, proposem la creació d’una base de 
dades comuna. Aquesta base ha d’incloure tots els serveis oferts a les dues bandes 
de la frontera i ha d’estar disponible tant en català com en francès. Atès l’atractiu 
turístic de la zona en qüestió, seria interessant també d’incloure versions anglesa i 
castellana. Aquesta actuació no necessita –al contrari d’altres accions a l’àmbit 
transfronterer– autoritzacions o altres tràmits burocràtics de llarg procediment. És, 
d’altra banda, una proposta que es pot implantar amb un termini relativament curt i a 
més té un cost baix, ateses les possibilitats tecnològiques actuals. Un simple enllaç 
clarament marcat a la pàgina web de la companyia que explota el servei pot ser 
suficient per integrar la informació. Un exemple òptim en aquest sentit es troba al 
web del consorci de transport VGS5, tot i que l’enllaç només és en alemany. 

De fet, la informació plurilingüe abans i durant el viatge és un altre element crucial 
per a la bona marxa d’un servei transfronterer. A més, la representació clara i 
conjunta dels serveis a Internet esdevé encara més necessària actualment, en la 
mesura que ja no existeix la possibilitat de fer consultes personals a les estacions 
atesa la reducció de força laboral que s’ha produït a banda i banda de la frontera. 
Un exemple pràctic d’aquesta mancança és la falta d’informació plurilingüe al web 
de RENFE (línies de Cervera de la Marenda i de la Tor de Querol). La informació 
sobre les línies d’autobús franceses es troba en la guia horària que edita el Consell 
General dels Pirineus Orientals; aquesta guia inclou un mapa esquemàtic de les 
línies i les fitxes dels horaris, cosa que facilita la consulta, però, d’igual manera que 
la pàgina web de RENFE, no és pas disponible en la llengua de l’altra banda dels 
Pirineus. El cercador de mobilitat de la Generalitat de Catalunya per consultar les 

5  http://www.vgs-online.de/?page_id=41  
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línies catalanes, a part de només admetre consultes en català, requereix un 
coneixement previ de les rutes existents, ja que no inclou mapa o fitxes horàries. En 
l’àmbit de les comarques Gironines, el web de l’Ajuntament de Girona ofereix 
informació sobre serveis transfronterers en l’apartat d’autobusos internacionals; 
tanmateix, existeix una llacuna d’informació considerable entre aquest àmbit 
internacional i l’àmbit d’integració tarifària que es restringeix a les zones properes a 
Girona, de manera que no s’hi poden consultar trajectes d’autobusos a les zones 
properes de la frontera, tant al sud com al nord. La recent inaugurada pàgina web de 
mobilitat a les comarques Gironines (http://www.cilma.cat/mobilitat/) ha permès 
omplir aquest dèficit, fins al punt que ofereix la possibilitat de consultes intermodals. 
Un exemple d’aquest web (Imatge 11) mostra la informació sobre el viatge en 
transport públic des de Maçanet de Cabrenys fins a Portbou, combinant l’autobús i el 
tren. Seria interessant que aquest web fos disponible en un futur no només en 
català, castellà i anglès, sinó també en francès, atesa la proximitat geogràfica 
d’aquest àmbit lingüístic. 

Imatge 11. Pàgina Web de mobilitat amb possibilitat  de consulta de viatges 
intermodals en transport públic a les comarques Gir onines 

 
Font: www.clima.cat/mobilitat/cercador_rutes.php 

Encara que aquests serveis de consulta ajuden a conèixer l’oferta existent de 
transport públic, cap d’ells reflecteix l’oferta real. Només es poden consultar els 
serveis de línies regulars. Els serveis discrecionals escolars no hi figuren, encara 
que permeten viatgers amb bitllet individual, sempre i quan tinguin capacitat. Atès 
que el nombre d’aquests serveis és important, s’haurien d’incloure als sistemes de 
consulta, tot i que indicant-hi pertinentment les restriccions que s’hi apliquen. 

Un exemple de consulta transfronterera i multilingüe es troba a la pàgina web de 
l’operador ferroviari alemany Deutsche Bahn AG (www.db.de). Per bé que no es 
tracta d’una empresa ni francesa ni espanyola, ofereix la possibilitat de consultar 
viatges transfronterers entre França i Espanya. Es pot comprovar a partir de 
l’exemple de consulta d’un viatge de Perpinyà a Llançà (Imatge 12). A més, la 
informació sobre els horaris es troba en diferents idiomes, entre els quals el francès i 
el castellà. 

Amb la vista posada en la creixent internacionalització i l’augment de l’intercanvi 
entre els diferents països, es considera necessari que en un futur pròxim les 
autoritats competents facilitin la informació sobre el transport col·lectiu en més d’una 
llengua. 

En aquest sentit, caldrà insistir perquè el projecte de nou router de transport públic 
en el que està treballant la Generalitat de Catalunya, que ja ha estat adjudicat i que 
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ha de permetre disposar d’una plataforma unificada d’informació al ciutadà del 
conjunt de serveis que configuren la xarxa de transport públic, incorpori els 
transports transfronterers. 

Imatge 12. Informació facilitada a la pàgina web de  la Deutsche Bahn AG per al 
trajecte Perpinyà–Llançà 

 
Font: http://www.db.de/site/bahn/fr/start.html  

3.4. Potencial d’informació i comunicació 

El mer establiment d’una sèrie de línies transfrontereres, per si sol, no en garanteix 
l’ús. Fan falta campanyes informatives transfrontereres per arribar als usuaris 
potencials. Exemples d’altres Eurodistrictes, com s’ha indicat breument en aquest 
estudi, poden servir com a pauta. 

En el cas de la realització de les línies d’autobús transfronterer proposades a la fase 
II del present estudi, convindria acompanyar la seva implantació d’una campanya de 
màrqueting per donar a conèixer els nous serveis a ambdues bandes de la frontera. 
També seria útil un seguiment de l’evolució de la demanda juntament amb un estudi 
de l’acceptació per part dels potencials clients. 



Estudi sobre el transport col·lectiu a l’Espai català transfronterer 

 
Institut d'Estudis Territorials 28  
 

Atès el potencial de la mobilitat per motiu de lleure en l’espai transfronterer, es 
podria promoure el transport col·lectiu per a aquesta mena de fluxos mitjançant una 
campanya específica. La campanya pot incloure una presentació de les possibilitats 
de lleure i activitats de les zones frontereres combinada amb les corresponents 
ofertes de transport col·lectiu. Fins ara aquesta mena de màrqueting s’ha realitzat 
principalment en les grans aglomeracions europees i s’ha dut a terme des dels 
operadors de transport. Un exemple pot ser la guia de rutes en bicicleta oferta pel 
consorci de transport de Munic MVV conjuntament amb més de cinquanta 
institucions col·laboradores6. 

3.5. Potencial de cooperació entre actors 

El "Llibre Blanc de l'Eurodistricte, per a un futur transfronterer", elaborat el 2008 per 
encàrrec de la Generalitat de Catalunya i el Consell General dels Pirineus Orientals, 
posa de manifest les mancances en les relacions que tenen els territoris que 
conformen el futur Eurodistricte Català Transfronterer. L'informe considera que els 
dos territoris viuen "aïllats" socialment i política: "S'ha constatat l'absència d'una 
estratègia territorial global a nivell transfronterer (...). Aquesta absència és deguda a 
l'aïllament dels actors, no només dels dos vessants de la frontera sinó igualment a 
nivell dels governs nacionals de cada territori, donant-se iniciatives de cooperació 
transfronterera en diferents dominis, sense informar o implicar d'altres actors 
necessaris del mateix àmbit". Algunes de les conclusions de l'estudi ressalten el 
desconeixement de l’altra banda de la frontera, la feble integració transfronterera i 
també una feble visibilitat des de l'exterior de cada territori respecte l'altre. No 
obstant això, l'estudi també ha detectat un important interès i unes altes expectatives 
dels actors implicats, que es mostren amatents a què es vagi configurant 
l'Eurodistricte i deixi de ser quelcom teòric (Diari de Girona 2008). 

La complexitat d’un servei transfronterer i la manca de cooperació va ser destacat 
per Étienne Davignon al seu tercer informe sobre la situació del projecte de la 
construcció de l’eix ferroviari d’alta velocitat que travessa la frontera 
francoespanyola. El desenvolupament del projecte afronta un problema tècnic 
essencial degut al diferent ample de les vies a França i a la península Ibèrica, que 
Davignon anima a solucionar en un temps “raonable” respectant “la coherència 
tècnica en la construcció de les infraestructures”. El nombre d’actors implicats, 
governs a diferents escales, operadors de serveis, gestors d’infraestructures, és 
segons Davignon “impressionant” per a un tram de menys de 200 km. 

Atesa aquesta situació en la línia d’alta velocitat i l’actual manca de transport públic 
transfronterer, una primera fita del present estudi va ser d’aproximar els actors 
institucionals d’ambdues bandes de la frontera responsables del transport col·lectiu 
de proximitat. Aquesta fita ja s’ha pogut començar a realitzar amb una reunió entre 
els responsables de la Direcció de Transports del Consell General dels Pirineus 
Orientals i de la Direcció General del Transport Terrestre de la Generalitat de 
Catalunya, el 22 d’octubre del 2008. En aquesta trobada es van conèixer i van poder 
intercanviar informacions útils sobre el propi funcionament, a més d’analitzar les 
oportunitats d’establir línies transfrontereres d’autobusos. Després d’aquesta 
primera presa de contacte, seria convenient la institucionalització de la relació a fi de 
fomentar l’ús del transport col·lectiu en la mobilitat transfronterera. 

6  http://www.mvv-muenchen.de/web4archiv/objects/download/1/mvvvelocity2007_web.pdf 
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Per crear doncs un transport col·lectiu transfronterer fa falta la col·laboració dels 
actors presents a ambdues bandes de la frontera. Una qüestió estratègica en aquest 
cas és plantejar una manera eficient d’organitzar les línies transfrontereres. Un altre 
element a prendre en compte és el paper que juga la percepció i la competència en 
la cooperació. 

Per fer-se una idea sobre l’actual estat de la cooperació, no només en el sector dels 
transports, sinó també en altres àmbits de l’espai català transfronterer, podem 
analitzar les notes de premsa de la Delegació de Govern català a Girona. Només 
quatre de 190 notes de premsa (2005–2008) tracten sobre cooperació 
transfronterera7. No obstant això, les quatre constaten un gran interès i una posició 
molt positiva vers la cooperació transfronterera8. 

Un altre element a destacar és el dèficit de dades sobre mobilitat transfronterera. 
Una actuació conjunta a l’Espai català transfronterer podria ser la creació d’unes 
bases de dades compartides que incloguin els fluxos de viatgers. Aquest aspecte 
pot ser especialment interessant amb vista a les futures línies transfrontereres de 
transport públic. Si es disposa d’estadístiques per al conjunt del territori, serà més 
fàcil dur a terme futures anàlisis, projeccions i planificació. 

Un tercer element que hauria de ser d’interès per a una major cooperació entre 
actors és compartir la generació d’informació. Aquest pot ser tant el cas de les notes 
de premsa relacionades amb el sector del transport d’ambdós territoris com de la 
convocatòria de jornades de mobilitat9. Una invitació o fins i tot una participació dels 
actors de l’altra banda de la frontera comportaria un major intercanvi d’informació i 
d’interessos, a més d’incentivar el procés de coneixement mutu. Alhora, cada 
vegada que es doni un canvi de personal en els càrrecs de responsabilitat en 
matèria de transports d’ambdues bandes de la frontera, s’hauria d’organitzar una 
trobada de presa de contacte per donar a conèixer les noves persones entrants. 

En la mesura que s’està en aquests moments en un procés de creació d’autoritats 
del transport a les dues bandes de la frontera –cas del Consorci del transport públic 
de Girona10 o de l’experiència en marxa de la Regió Llenguadoc-Rosselló11– 
convindria pensar, en un horitzó relativament proper, a establir sistemes de tarifació 
transfronterera compatibles entre el Llenguadoc-Rosselló i Catalunya. No obstant 

7  “El consell de direcció de la Generalitat a Girona i els representants de l’Estat francès de la Prefectura del 
Pirineu Oriental acorden aprofundir en temes de formació i coordinació d’emergències” (maig 2008); “La 
Delegació del Govern i el Consell General dels Pirineus Orientals acorden aprofundir les relacions en el marc 
de l’Eurodistricte” (juliol 2007); “Visita del cònsol de França a la Delegació del Govern” (març 2007); 
“Inauguració de la Primera Escola Transfronterera Bilingüe Multillengua” (agost 2005). www.gencat.cat Inici > 
Notes de premsa > Delegacions a Catalunya > Delegació a Girona. 

8  El Delegat del Govern, Jordi Martinoy, valora molt positivament la reunió (amb el cònsol de França, març 
2007): “Sóc molt partidari d’enfortir els lligams amb França i la seva cultura. Crec que és una relació que 
hem de treballar perquè les comarques de Girona en poden sortir molt reforçades”. 

9  Per exemple la Jornada de Mobilitat realitzada el 20 de març del 2007 en el marc de l’Acord Estratègic per a 
la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. 
(http://www20.gencat.cat/docs/Sala%20de%20Premsa/Documents/Arxius/9085.doc). 

10  Actualment es troba en una fase inicial que no inclou les zones frontereres, ja que se circumscriu a 46 
municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, amb 248 000 habitants, la tarifació integrada dels quals 
s’ha posat en servei a partir del 15 de setembre del 2008. No obstant això, i amb visió a l’objectiu del PITC, 
es preveu una extensió de la integració tarifària a tot el territori català l’any 2012. 

11  La Regió Llenguadoc-Rosselló va iniciar el 2007 un projecte de cooperació entre les diferents autoritats de 
transport de la regió, tant de caire urbà com interurbà, que ha de culminar el 2009 amb la integració de tots 
els sistemes tarifaris en un de sol, distribuït per zones. 
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això, la creació d’una autoritat organitzadora específica per al transport col·lectiu 
transfronterer seria, com s’ha mencionat anteriorment, l’element clau per portar les 
competències el més a prop possible del territori en el qual es pretén actuar. 

Un altre element en la cooperació és la gestió. Un pla de gestió del sistema pot 
ajudar a aclarir les tasques corresponents i facilitar l’ús del transport públic per part 
dels clients de banda i banda de la frontera. Aquest pla ha de permetre tractar, entre 
d’altres elements, la tarifació plurilingüe i l’emissió de títols de transport 
transfronterers (sistemes tarifaris transparents, plurilingües i amb preus coherents, 
tarifes no penalitzades pel seu caràcter transfronterer, etc.). La unificació del sistema 
tarifari és un element que esdevé molt necessari en el nostre cas, en què hi ha 
diverses possibilitats de tarifa, tot i que previsiblement es reduiran amb l’entrada en 
vigor progressiva de la integració tarifària. Es tracta d’una situació similar a la que es 
troba en altres euroregions, com el Tirol, on es troben més de 20 possibilitats 
diferents de tarifa (Mösl 2007:110). Tot i que fins fa pocs anys l’existència de 
diverses monedes complicava el pagament homogeni del títol de transport, amb la 
introducció de l’euro aquesta barrera addicional ha desaparegut. 

A part dels potencials clients i de la qualitat d’oferta, l’estructura tarifària juga un 
paper decisiu en el futur del transport transfronterer de la regió. Un bitllet de “cap de 
setmana” porta a un major intercanvi cultural i un bitllet específic per a treballadors 
pot comportar un augment de la demanda en aquest col·lectiu. 

Les institucions responsables i directament involucrades en el sector del transport 
públic no es coneixen, encara que existeix una voluntat i un desig mutu d’intercanvi 
d’informació. Ambdues bandes estan a favor d’incrementar la interrelació i la 
col·laboració per tal d’establir una major relació entre els dos territoris. De fet, amb la 
presentació del present estudi, que espera comptar amb la presència de 
representants d’ambdues bandes de la frontera, es vol donar un inici i un primer pas 
cap a una cooperació fructuosa i a llarg termini. En el sector del transport públic 
aquesta relació mancava fins ara completament. 



Estudi sobre el transport col·lectiu a l’Espai català transfronterer 

 
Institut d'Estudis Territorials 31  
 

4. Propostes concretes 

A continuació es fan unes propostes concretes que es consideren claus en el marc 
d’aquest estudi dedicat al transport públic transfronterer. En aquest darrer capítol 
s’indiquen les mesures que es poden aplicar per arribar a la creació d’un sistema de 
transport col·lectiu transfronterer caracteritzat per la introducció de determinades 
línies d’autobús, o llur prolongació, i per la connexió a les línies ferroviàries existents. 

La present proposta aposta per una oferta transfronterera de transport públic. 
Aquest tipus de servei col·lectiu ha estat fins ara pràcticament inexistent al territori 
d’estudi, mentre que són habituals en altres fronteres (cf. foto 13). Fer propostes 
partint de la demanda actual no tindria sentit en la mesura que estan 
impossibilitades per les restriccions existents. En aquest sentit, les propostes 
sorgeixen de la voluntat d’establir unes interconnexions que donin una cobertura 
territorial a l’espai transfronterer. En efecte, en aquesta part de l’estudi es proposarà 
un sistema d’oferta, amb una sèrie de característiques associades. 

Foto 13. Un autobús transfronterer (“transborde”) e ntre Ciudad Juárez (Mèxic) 
i El Paso (Estats Units) 

 
Font: Rafael Giménez Capdevila 

A partir d’aquest panorama actual, es fan tres propostes concretes amb l’objectiu de 
donar en el futur una cobertura transfronterera de transport col·lectiu en aquest 
territori. 

4.1. Noves línies de bus exprés 

4.1.1.  Creació d’una línia d’autobús exprés Perpin yà-Figueres-
Girona 

El corredor de l’AP-7/A-9, amb les seves principals poblacions –Perpinyà, Figueres i 
Girona–, es presta per introduir una línia d’autobús exprés. Aquesta connexió podria 
donar un servei competitiu en temps i cost, comparat amb l’actual connexió 
ferroviària convencional via Portbou. Així mateix, resulta estratègic crear una oferta 
de transport col·lectiu en aquest corredor per preparar el terreny per a la futura 
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connexió ferroviària d’alta velocitat. De fet, la connexió ràpida entre els centres de 
les ciutats principals del territori objecte d’estudi és ara com ara inexistent. L’únic 
servei de transport públic en autobús que s’ofereix és el de la companyia Eurolines. 
Com s’ha vist, els horaris que ofereix no estan en harmonia amb les necessitats de 
la població o del sector turístic. La combinació, per exemple, de l’anada i la tornada 
en un dia no és possible. Un replantejament dels serveis per part de la companyia 
internacional seria una manera de millorar la manca d’autobusos exprés. 

En segon lloc, s’ha de destacar el paper de les companyies privades (Frogbus, 
Perpicat) que ofereixen serveis regulars entre Perpinyà i l’aeroport de Girona. 
Aquestes companyies disposen de permisos estatals per als trajectes internacionals. 
Una solució per a l’establiment de serveis d’autobusos exprés podria basar-se en 
què aquestes companyies oferissin un servei regular a escala de l’Espai català 
transfronterer, subcontractades o subvencionades per les administracions 
competents. 

Una tercera possibilitat sorgeix de la prolongació fins a Perpinyà de l’actual servei 
entre Girona i Figueres, aprofitant que el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 
2008-12, aprovat el gener del 2009, ha previst la creació de noves expedicions 
exprés en aquest corredor. En aquest cas, però, s’haurien de respectar els drets 
adquirits pel concessionari Barcelona Bus SA. En canvi, se’n millora la rendibilitat 
econòmica, atès que s’acumulen els ingressos del trànsit entre Perpinyà i Figueres-
Girona amb els que es produiran entre Figueres i Girona. La Direcció General del 
Transport Terrestre de la Generalitat ha temptejat amb l’empresa concessionària la 
possibilitat de cobrir únicament el dèficit del tram Figueres-Girona, mentre que el 
recorregut fins a Perpinyà seria gestionat a risc i ventura per l’empresa. 

Sigui quina sigui l’alternativa triada, es proposa que els horaris s’estableixin de tal 
manera que l’anada i la tornada siguin realitzables en un únic dia i en diferents 
franges horàries. Un punt addicional a introduir seria la coordinació d’aquests serveis 
viaris amb els ferroviaris per connectar tant amb la xarxa espanyola com amb la 
francesa. Una prova d’autobús exprés amb una graella d’horaris atractiva hauria de 
tenir una durada mínima de dos anys per donar temps als potencials viatgers 
d’assabentar-se’n i adaptar la seva mobilitat a aquests serveis. Un servei de bus 
exprés té gran importància, ja que pot ajudar significativament a rebaixar l’efecte 
barrera de la frontera administrativa. Alhora, la generació de demanda induïda pot 
contribuir-hi de forma addicional. Pel que fa l’explotació del servei, caldria negociar 
el llindar de trànsit. Seria útil fixar-lo en un 20-30%, perquè això permetria que el 
propi transportista ajudés a guanyar clients. 

En el marc del present informe, la Direcció General del Transport Terrestre de la 
Generalitat ha realitzat un estudi de costos del servei transfronterer plantejat com la 
continuació de la línia entre Girona i Figueres, amb un quadre d’horaris dissenyat 
per garantir que d’una manera eficient els ciutadans de Girona puguin ser a Figueres 
o a Perpinyà a primera hora del matí i que puguin tornar al seu origen a mig dia o al 
vespre, i que els ciutadans de Perpinyà i Figueres puguin ser a Girona al matí i 
tornar al migdia o al vespre. La distribució horària de les expedicions també pretén 
millorar l’accessibilitat a Figueres des de Girona i Perpinyà (cf. taula 14). 
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Taula 14. Proposta d’horaris Girona-Figueres-Perpin yà i viceversa 
 

Girona 7:00 10:30 14:30 18:00

Figueres 7:50 12:20 15:20 18:50

Perpinyà 8:45 12:15 16:15 19:45

Perpinyà 8:45 12:15 16:15 19:45

Figueres 9:40 13:10 17:10 20:40

Girona 10:30 14:00 18:10 21:30

Girona 8:00 18:00

Figueres 8:50 18:50

Perpinyà 9:45 19:45

Perpinyà 9:45 19:45

Figueres 10:40 20:40

Girona 11:30 21:30

De dilluns a divendres laborables  

Serveis Express  per autopista
GIRONA - FIGUERES - PERPINYÀ

Dissabtes, diumenges i festius  a Catalunya  (  25/ 12 i 01/01 no hi ha servei) 

 
Font: Generalitat de Catalunya, Direcció General del Transport Terrestre. 

L’establiment de les noves expedicions comporta instar a l’empresa concessionària la 
realització de 116 560 quilometres anuals i de 2 066 hores de servei. La previsió de cost 
màxim del servei per a tot l’any 2009 és de 147 477,19 euros (aplicant el model de costos 
de la DGTT per al 2009). El compromís de gestió del concessionari per a tot l’any 2009 seria 
d’un mínim de 7 300 viatgers, amb uns ingressos mínims de 29 495,93 euros. El dèficit 
màxim del servei previst per al 2009 seria així de 117 981,75 euros. Els detalls sobre 
l’anàlisi de costos es troben a l’annex I. 

És important destacar que els tècnics de les autoritats del transport públic de 
proximitat d’ambdues bandes de la frontera estan involucrats des del primer moment 
en la implantació del projecte de les línies transfrontereres. Així, es compta amb una 
voluntat de cooperació des dels dos territoris, la qual podrà facilitar de manera 
decisiva la realització de projectar les línies en qüestió. Els determinants jurídics 
actuals fan necessària una autorització i tramitació de les línies transfrontereres pels 
Ministeris dels dos Estats corresponents. Aquí, la no llunyana constitució de 
l’Eurodistricte pot canviar el marc jurídic i també les possibilitats financeres i 
econòmiques necessàries per al manteniment de les línies transfrontereres. 
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4.1.2.  Aprofitar la creació de l’Eurodistricte per  promoure el 
transport tranfronterer 

Els impulsors de l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer es van fixar la tardor 
del 2009 com a data per tenir enllestida la redacció dels estatuts i l'organització 
jurídica i financera del nou òrgan, mitjançant la figura jurídica de l'Agrupació Europea 
de Cooperació Territorial. L'objectiu primordial és aconseguir dotar jurídicament 
l'òrgan i validar-lo políticament per arrencar "una ambiciosa iniciativa que ha 
d'endegar una conca de vida comuna". Aquest tràmit, alhora, és bàsic perquè els 
integrants de l'Eurodistricte puguin optar als ajuts econòmics de la Unió Europea que 
donarà a partir del 2013 als territoris transfronterers que s'hagin estructurat i 
convertit en eurodistrictes. Aquesta fórmula ja existeix des de fa anys a comunitats 
transfrontereres d'Alemanya i França. L'Eurodistricte Català Transfronterer que es 
presentarà així a la tardor de 2009 als Estats espanyol i francès perquè l'aprovin, és 
un nou instrument que podrà contribuir a la promoció del transport transfronterer, 
formalitzant una col·laboració entre els membres adherits de l'organisme que tinguin 
competència sobre el transport. També es podria imaginar una fórmula més 
pragmàtica i més àgil, la de crear una Agrupació Europea de Cooperació Territorial 
específica entre les administracions més concernides. El que no impediria trobar la 
manera d'articular-la amb l'Eurodistricte, formalment (a través d'un conveni) o 
informalment. És qüestió de tria política. Aquest marc donaria pas a la possibilitat de 
demanar ajuts de la Cooperació Territorial Europea12 sobre el desenvolupament 
d’enllaços de transport transfronterers. Una oferta de línies d’autobús s’inscriuria en 
l’eix 3 que tracta de la millora de qualitat de vida de la població mitjançant 
estratègies comunes d’estructuració territorial i de desenvolupament sostenible 
(Comissió Europea 2007) i en concret de l’accessibilitat dels transports. Aquest ajut 
està destinat a contribuir al desenvolupament dels enllaços de transport 
transfronterer per permeabilitzar els dos vessants, prenent en consideració les 
restriccions mediambientals a l’espai pirinenc. A més, es pretén desenvolupar les 
xarxes de transport entre l’àmbit rural i l’urbà i millorar la seva accessibilitat, 
connectant aquestes xarxes amb les regionals i interregionals en una línia de 
desenvolupament policèntric. L’establiment d’un projecte en aquest sentit, donaria 
un impuls important a la cooperació proactiva dels actors implicats a ambdues 
bandes de la frontera. 

En aquest sentit, una altra línia d’autobús exprés podria establir-se entre Puigcerdà i 
Perpinyà, per enfortir la relació entre la Cerdanya del sud i la capital rossellonesa. 

4.2. La línia ferroviària Perpinyà–Cervera de la Ma renda–
Portbou–Figueres 

La línia ferroviària convencional Perpinyà–Cervera de la Marenda–Portbou–Figueres 
requereix d’un projecte d’explotació específic per després de l’entrada en 
funcionament de la línia d’alta velocitat entre Perpinyà, Figueres i Girona. 

12  Programa operatiu de Cooperació Territorial Europea (www.poctefa.eu). 
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4.2.1.  Posar en valor la línia convencional despré s de l’entrada en 
servei de la LAV 

L’ús de la línia fèrria convencional s’haurà de repensar una vegada s’hagi produït la 
inauguració de la línia d’alta velocitat, perquè no caigui en l’abandó. Convé tenir 
present que aquesta línia és l’única connexió de transport públic transfronterer entre 
els pobles de la plana de l’Alt Empordà, els pobles costaners de Llançà, Colera i 
Portbou, la Marenda (Cervera, Banyuls, Portvendres, Cotlliure) i la plana 
rossellonesa. 

Per això els actors locals s’han començat a mobilitzar per mantenir l’activitat en 
aquesta línia, que veuen amenaçada, i van organitzar el 18 de novembre de 2008 
una jornada reivindicativa a Portbou. Entre altres qüestions, exigeixen l’establiment 
d’un servei cadenciat entre Girona i Perpinyà per l’actual línia, que la Generalitat es 
va comprometre a defensar. 

4.2.2.  Prolongar els serveis actuals 
D’antuvi, però, ja es podria actuar sobre els serveis actualment existents, només 
prolongant-ne els que no travessen la frontera. En efecte, al corredor litoral, dels 130 
serveis setmanals de la banda francesa, 70 comencen o finalitzen el seu recorregut 
a Cervera de la Marenda, mentre que els altres 40 arriben fins a Portbou (taula 15). 
Amb la prolongació d’aquests 70 trens que no travessen s’aconseguiria un 
considerable augment de l’oferta, sobretot a l’hivern, perquè a l’estiu el nombre de 
trens que no travessen és inferior. 

Taula 15. Nombre de serveis segons sentit i dia en el corredor ferroviari 
francès mediterrani (setembre del 2008) 

 Perpinyà–
Cervera de la 

Marenda 

Perpinyà–
Portbou 

Potencial de connexió 
transfronterera 

Serveis convencionals    
Dilluns a divendres 11 6 5 

Dissabte 8 5 3 
Diumenge 7 5 2 

Serveis addicionals de 
temporada d’estiu  

   

Dilluns a divendres 5 3 2 
Dissabte 3 3 0 

Diumenge 3 3 0 
Font: www.db.de 

A la línia Barcelona–Puigcerdà–la Tor de Querol, d’un total de 128 serveis 
setmanals, 72 circulen entre Barcelona i Puigcerdà i 56 comencen o segueixen el 
seu recorregut fins a la Tor de Querol (taula 16). D’aquesta manera, la prolongació 
dels trens espanyols fins a la Tor de Querol presenta un potencial de 42 connexions 
transfrontereres. I això sense comptar la possibilitat que els trens francesos arribin a 
Puigcerdà per la via d’ample estàndard avui infrautilitzada. 



Estudi sobre el transport col·lectiu a l’Espai català transfronterer 

 
Institut d'Estudis Territorials 36  
 

Taula 16. Nombre de serveis segons sentit i dia en el corredor ferroviari català 
de la Cerdanya (setembre del 2008) 

 Barcelona– 
Puigcerdà 

Barcelona–la Tor 
de Querol 

Potencial de connexió 
transfronterera 

Serveis convencionals 10 4 6 
Font: RENFE 

Un altre element a prendre en consideració és la xarxa de rodalia que preveu el 
PTVC per a l’àrea de Girona. La seva prolongació més enllà de Figueres, i fins i tot 
la possibilitat d’arribar a Perpinyà, oferiria una oportunitat de crear una connexió 
ferroviària transfronterera cadenciada. 

4.3. Coordinació de línies bus existents 

4.3.1.  Al corredor litoral 
Pel que fa a les línies d’autobús pel corredor litoral, cal destacar que existeix un cert 
potencial d’interconnexió. En primer terme, es podrien prolongar les línies 
corresponents d’ambdues bandes de la frontera (a Cervera de la Marenda i a 
Portbou). Segonament, se’n podrien coordinar els horaris per facilitar l’enllaç. 
Aquesta oferta podria constituir una alternativa en les franges horàries no servides 
pel ferrocarril. 

4.3.2.  Als altres passos fronterers 
Existeixen diverses línies a l’Albera, al Vallespir–Ripollès i a la Cerdanya que no 
s’enllacen, ja que acaben pocs quilòmetres abans de la frontera –o a la frontera 
mateix– i no tenen coordinats els horaris. L’objectiu en aquesta mena de situacions 
haurà de ser de connectar territorialment i temporal ambdues línies per guanyar una 
cobertura en els trams fronterers fins ara no servits. 

S’haurà d’avaluar per a cada cas les línies que són més fàcils de prolongar i/o que 
haurien d’adaptar el seu horari per tal d’establir una coordinació efectiva dels 
serveis. En general, convé tenir en compte que les línies d’autobús al nord de la 
frontera compten amb una major freqüència que les línies del sud. D’altra banda, la 
capacitat dels vehicles que serveixen les línies actuals no és un problema. El seu ús 
és relativament baix, de manera que no hi hauria necessitat d’introduir capacitat 
addicional per prolongar els recorreguts. En la disposició del temps, podria ser 
necessària una reordenació dels horaris, ja que convindrà prendre en consideració 
el temps afegit per superar els passos fronterers i el trajecte a l’altre costat. Haurà 
de ser al criteri dels serveis competents respectius de la Generalitat i del Consell 
General la determinació de l’actuació en cada cas per aconseguir una coordinació 
lògica i eficient de les línies existents. 
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Foto 17. Exemple d’autobusos que operen a les comar ques Gironines i als 
Pirineus Orientals 

  
Font: David i Manel i Consell General dels Pirineus Orientals 

La Jonquera-El Portús 

El primer cas de reordenació se situa al pas fronterer de la Jonquera. Pel sud hi 
arriba la línia Figueres–els Límits. Pel nord la línia Perpinyà–el Pertús. Ambdues 
línies tenen els respectius finals separats per una distància reduïda. Però el principal 
problema no és tant aquesta distància, sinó la descoordinació dels horaris, fet que 
dificulta o impossibilita la connexió per als viatgers transfronterers. Planificar una 
interconnexió entre ambdós serveis seria factible: als Límits (tot prolongant la línia 
francesa) o al Pertús (tot prolongant la catalana). Amb aquesta situació tan favorable 
gràcies a la pràctica contigüitat dels serveis ja existents, només caldria un petit 
esforç de coordinació per fer realitat un servei transfronterer regional, sense 
necessitat de sol·licitar permisos de transport internacional. Els horaris actualment 
en vigor en un dia feiner es mostren al gràfic 18, que permet apreciar quines 
connexions es poden adaptar més fàcilment. Analitzant els horaris actuals, podria 
configurar-se una ampliació sud–nord al migdia (entre les 12 i les 13 h) i a la tarda 
(entre les 18 i 19 h). En sentit nord–sud la connexió podria fins i tot establir-se en 
quatre dels cinc serveis existents. Finalment, s’hauria de posar l’èmfasi en la 
necessitat d’una futura planificació conjunta dels horaris per eradicar d’ara en 
endavant la manca de coordinació. 

Gràfic 18. Distribució horària dels serveis d’autob usos al pas fronterer dels 
Límits–el Pertús 

 07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

Arribada de l'autobús a Els Límits (des de Figueres)

Sortida de l'autobús de Le Perthus (cap a Perpinyà)

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

Arribada de l'autobús a Le Perthus (des de Perpinyà)
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Font: Elaboració pròpia a partir dels horaris 2008 
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Costoja-Maçanet de Cabrenys 

El segon cas de potencial interconnexió es dóna entre Costoja i Maçanet de 
Cabrenys, mitjançant la prolongació de les línies que tenen actualment el final en 
ambdues poblacions, separades per uns quants quilòmetres i una carretera tortuosa 
(mapa 19). 

Mapa 19. Imatge satèl·lit de la connexió viària tra nsfronterera entre Costoja i 
Maçanet de Cabrenys 

 
Font: Google Earth 2008 

Pel que fa a l’estructura actual dels serveis d’autobusos regulars, de dilluns a 
dissabte arriba un autobús a Costoja, terminal de la línia francesa, a les 8:50 h i a 
les 17:35 h. També hi ha un servei a les 13:05 h que no circula els dimecres. A 
Maçanet surt un autobús cap a Figueres de dilluns a dissabte a les 8:00 h i un altre a 
les 15 h de dilluns a divendres, excepte dimecres. Amb aquesta graella, és evident 
que una coordinació dels serveis existents és més complexa que en el cas anterior 
(gràfic 20). En tot cas, ha de tenir sempre en compte el temps addicional que es 
requereix per cobrir el tram que separa els dos finals de línies actuals. 
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Gràfic 20. Distribució horària dels serveis d’autob usos a Maçanet de Cabrenys 
i a Costoja 
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Font: Elaboració pròpia a partir dels horaris 2008 

Coll d’Ares 

El tercer cas es refereix a la connexió entre Molló i Prats de Molló pel coll d’Ares 
(mapa 21). En primer terme, convé apuntar que hi destaca el desequilibri del nombre 
de serveis entre les dues bandes. Mentre que Prats de Molló està servit per una 
freqüència de gairebé un autobús cada hora des de Perpinyà, Molló té només un 
servei regular setmanal (si descomptem el servei discrecional escolar). Atesa 
aquesta desigualtat, pel flanc sud la connexió entre el Ripollès i el Vallespir a través 
del coll d’Ares hauria de planificar-se prenent en consideració els serveis que arriben 
a Camprodon, i no a Molló. 
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Mapa 21. Imatge satèl·lit de la connexió viària tra nsfronterera entre Molló i 
Prats de Molló 

 
Font: Google Earth 2008 

Cerdanya 

Quant a la Cerdanya, els serveis d’autobusos presenten característiques molt 
diferents a banda i banda de la frontera. A la Baixa Cerdanya un servei d’autobús 
per la carretera N-260 estableix un eix principal que pren Puigcerdà com a punt 
central. L’accés des de les valls perpendiculars a l’eix de la N-260 es cobreix amb 
serveis a la demanda. A la banda de l’Alta Cerdanya existeixen, a part dels serveis 
ferroviaris, serveis d’autobús regulars que connecten la Guingueta d’Ix amb les 
altres poblacions de la zona fronterera. En aquest context, convé prestar una atenció 
especial al futur hospital transfronterer, el qual podria esdevenir un nus de transport 
col·lectiu per al conjunt de la comarca. El retard en l’execució d’aquest projecte 
d’hospital transfronterer pot ser una oportunitat per establir amb previsió una xarxa 
de transport col·lectiu a l’entorn d’aquest equipament. També s’hauria de determinar 
assenyadament el paper de la Tor de Querol en el futur sistema de transports 
col·lectius ceretans. Aquesta estació ferroviària podria ocupar una posició important 
en assolir una funció d’intercanviador de transport col·lectiu mitjançant l’oferta d’una 
intermodalitat entre el ferrocarril i l’autobús. Amb les tessitures plantejades, la 
modificació de les actuals línies seria necessària per adaptar-les a la futura 
demanda i a l’escenari de la millora de la intermodalitat. També seria un element 
clau la posada en servei d’un servei de taxi-bus per tal d’augmentar l’amplitud 
horària i/o la cobertura geogràfica dels serveis col·lectius. 
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4.4. Transport a la demanda 

Un element fins ara no tractat però d’un potencial important pel que fa la provisió 
d’un servei de transport col·lectiu transfronterer, és el transport a la demanda. Es 
tracta d’un servei de transport públic que funciona només quan s’enregistra una 
reserva. El transport a la demanda fou creat, fa més de 20 anys, per satisfer el 
desplaçament de les persones grans de zones rurals als mercats setmanals. 
Actualment, serveix a un públic més ampli i per a diversos motius: lleure, estudis, 
gestions administratives, compres... 

Generalment, les destinacions i els horaris proposats es fixen per avançat i els 
itineraris depenen de les reserves i es passa a buscar els usuaris a llur domicili. La 
concepció, definició i gestió del transport a la demanda la realitza habitualment un 
ens local (per exemple una mancomunitat). L'execució del servei es concedeix a 
operadors de transport col·lectiu o taxis després d’un concurs. S’utilitzen vehicles 
d’entre 9 i 25 places, amb un cost per al viatger similar al d’una línia regular. Aquest 
servei és una solució adequada per als territoris rurals, on la demanda de transport 
és sovint difusa i les línies regulars "clàssiques" són poc eficaces. Per això, cal una 
anàlisi del seu potencial a la zona transfronterera. 

A les connexions proposades per connectar els passos transfronterers el transport a 
la demanda podria tenir una de les tres següents funcions: 

• ser introduït per ajudar a activar una demanda de transport col·lectiu latent al 
territori transfronterer i que a mig i llarg termini pot conduir a la introducció d’un 
servei regular; 

• ser introduït en lloc de dues línies de servei regular, una a cada banda de la 
frontera, establint un servei de transport col·lectiu bàsic i servint una població amb 
una demanda de mobilitat heterogènia; 

• establir una oferta addicional a les línies de servei regular per servir unes 
necessitats de mobilitat de la població fora de l’horari habitual. 

La introducció del transport a la demanda depèn de diferents criteris, entre els quals 
el nivell de servei que es pretén prestar, l’orografia del territori i els recursos 
econòmics a destinar-hi. Cal tenir en compte els següents conceptes: 

Concepte de línia virtual. Línia regular que en tot o en part de l'itinerari només 
funciona quan existeix una reserva. Els viatgers no es van a buscar al seu domicili. 

• Element positiu: a vegades adaptat quan la demanda és baixa però territorialment 
concentrada. 

• Element negatiu: sovint costosa en relació a la qualitat del servei efectuat, 
excepte en zona urbana i periurbana densa. 

Concepte de servei zonal, horaris lliures. Per a les destinacions fixes es passa a 
recollir pel domicili, però els horaris són funció de les demandes dels usuaris i de les 
capacitats dels transportistes (disponibilitat de vehicles, de conductors...). 

• Element positiu: solució atractiva, ben adaptada quan la demanda no està gaire 
concentrada en el temps. 

• Element negatiu: els costos de funcionament i d'inversió són importants. 
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Concepte de porta a porta, horaris lliures. Molt proper del taxi, la destinació i 
l'hora no estan definides prèviament. L’únic límit és la franja horària. Variant en zona 
urbana: “parada a parada”. 

• Element positiu: servei "ideal" des del punt de vista de l'usuari, però competència 
possible amb els taxistes, comparable al "taxi subvencionat" si la franja horària és 
àmplia. 

• Element negatiu: solució cara, l’única optimització realitzada durant la concepció 
del servei és la franja horària. 

Concepte de servei zonal, horaris fixos. Per a destinacions i horaris garantits i 
definits prèviament es passa a recollir pel domicili. Sovint és el compromís més 
adequat en zona rural i periurbana, fins i tot per a correspondències amb línies 
regulars o l’estació ferroviària. 

• Element positiu: els mitjans s’optimitzen durant l'estudi de concepció, garantint un 
servei de qualitat per a un cost de funcionament raonable. Les destinacions i 
horaris proposats es poden adaptar regularment a l'evolució de la demanda local. 

Actualment existeixen serveis a la demanda als Pirineus Orientals (foto 22) per 
facilitar transport als municipis menys accessibles perquè, al menys un cop per 
setmana, tinguin una connexió amb el respectiu centre comarcal. Al sud de la 
frontera també n’hi ha, especialment per servir zones poc poblades, on no hi arriben 
els serveis regulars o hi arriben amb poca freqüència. Se n’han organitzat al 
Ripollès, la Garrotxa i la Cerdanya pel que fa a comarques frontereres. 

Foto 22. Vehicles per al servei a la demanda ofert pel Consell General Pirineus 
Orientals 

   
Font: Consell General dels Pirineus Orientals 
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5. Conclusions 

A la Unió Europea les fronteres es dilueixen, perden força com a límit territorial de la 
vida de les persones. La cooperació transfronterera en l’àmbit institucional ja ha 
deixat de ser una raresa per esdevenir una necessitat. En l’àmbit personal, el pas de 
la frontera per a les activitats quotidianes és més freqüent. L’increment de l’oferta de 
transport públic transfronterer obre noves oportunitats d’interrelació entre territoris 
propers però que sovint encara viuen d’esquena. 

Atès que els documents de planejament de les infraestructures per a la mobilitat no 
inclouen una visió territorial, és a dir una connexió entre el planejament urbanístic i 
el del transport, l’oferta actual queda desvinculada de la demanda potencial. En un 
primer pas, s’hauria d’incentivar que els documents de planificació territorial, 
tradicionalment circumscrits en un únic territori, prenguin en compte l’escala de 
l’eurodistricte en el futur. En segon lloc, el foment de la complementarietat i 
coordinació dels serveis d’autobús i ferrocarril a les dues bandes de la frontera seria 
un pas important en aquesta direcció, que al mateix temps podria servir per millorar 
la qualitat del transport públic dels habitants d’aquests territoris. 

En el procés de desenvolupament d’una xarxa de transport transfronterer, 
l’Eurodistricte hauria de jugar-hi un paper rellevant, mitjançant la seva futura 
estructuració en Agrupació Europea de Cooperació Territorial. No existeix cap model 
específic per a la introducció de serveis transfronterers de transport col·lectiu de 
proximitat. L’experiència d’altres eurodistrictes i euroregions pot ser útil, però caldrà 
proposar un model propi en funció de les característiques de cada zona, de les 
infraestructures disponibles i de la demanda esperada. 

La cooperació és un element clau per preparar el terreny per al transport 
transfronterer. De fet, en el marc del present estudi s’han establert contactes entre 
tècnics de la Generalitat de Catalunya i del Consell General dels Pirineus Orientals. 
A més, caldrà implicar també altres sectors, com el turístic, l’educació (escoles i 
universitats), el comercial, etc. 

En aquest informe s’ha identificat el projecte d’implantació d’una línia transfronterera 
de bus exprés. La seva viabilitat es recolza en l’interès polític que suscita i també en 
el fet de contribuir a impulsar una demanda que a partir del 2012 podria veure’s 
satisfeta amb els serveis d’alta velocitat ferroviària. 

Els terminis per a l’èxit d’aquesta iniciativa són doncs reduïts i caldria una posada en 
pràctica immediata. Les autoritats territorials del transport a banda i banda de la 
frontera haurien de desplegar conjuntament accions encaminades als objectius 
determinats, com ara el disseny i l’inici del servei, l’estratègia comercial i informativa 
adreçada als usuaris potencials, tant residents com visitants. 

Un cop assolit aquest primer objectiu, centrat a la zona demogràficament més 
densa, caldrà abordar la resta del territori i desplegar altres línies que facin més 
permeable la frontera des de l’oferta de transport col·lectiu. La cooperació entre els 
diferents modes de transport i operadors també haurà de ser considerada a l’escala 
transfronterera, com a fonament d’un oferta integrada intermodal i territorial. 
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Annex I. Anàlisi de costos de la proposta de nous 
serveis directes Girona-Figueres-Perpinyà (base de 
preus 2009) 
 2 0 0 9

N O M / N º D E L  S E R V E I /L Í N IA

D E M A R C A C IÓ G iron a

1 16 5 6 0

2 0 6 6

5 6, 4

C o n s u m  q u il o m è tr ic  ( l/ 10 0  km ) 2 1, 6 0

B e n e fi c i  Ind u s tr ia l 1 0 %

C O S T O S  H O R A R IS € /a n y € /k m €/ h %  c o sto s
P E R S O N A L  D E  C O N D U C C IÓ 4 7 .6 4 4 ,5 9 €     2 3 ,0 6 1 3 3 5 , 5%
A L TR E  P E R S O N A L 9 .5 2 4 ,2 6 €       4 ,6 1 0 0 7 ,1 %
C O S T D E L  V E H IC L E

A M O R TITZA C IO N S 8 .3 8 3 ,2 8 €       4 ,0 5 7 7 6 ,3 %
D E S P E S E S  F IN A N C E R E S 1 .2 9 5 ,8 7 €       0 ,6 2 7 2 1 ,0 %

A S S E G U R A N C E S 2 .8 1 2 ,3 6 €       1 ,3 6 1 3 2 ,1 %
TR IB U TS 2 0 9 ,3 3 €         0 ,1 0 1 3 0 ,2 %

C O S T S V V + S A E
M A N TE N IM E N T 6 0 0 ,6 2 €         0 ,2 9 0 7 0 ,4 %

A L TR E S  F IXO S
2 .8 4 3 ,4 0 €       1 ,3 7 6 3 2 ,1 %

T O T A L  C O S T O S  H O R A R I S 7 3 .3 1 3 ,7 1 €     3 5 ,4 9 54 , 7%

C O S T O S  Q U I L O M È T R I C S € /a n y € /k m €/ h %  c o sto s
P N E U M À TIC S 4 .9 7 8 ,5 1 €       0 , 0 42 7 3 ,7 %
C A R B U R A N TS 2 4 .1 9 4 ,9 4 €     0 , 2 07 6 1 8 , 0%
L U B R IC A N TS 1 .2 0 9 ,7 5 €       0 , 0 10 4 0 ,9 %
M A N TE N IM E N T,  R E P A R A C IO N S ,  N E TE JA 1 5 .2 3 3 ,7 5 €     0 , 1 30 7 1 1 , 4%
A L TR E S 7 .0 9 1 ,5 1 €       0 , 0 60 8 5 ,3 %
P E A TG E S 8 .0 4 8 ,0 0 €       0 , 0 69 0 6 ,0 %

T O T A L  C O S T O S  Q U IL O M È T R IC S 6 0 .7 5 6 ,4 5 €     0 ,5 2 45 , 3%

C O S TO S  H O R A R IS + Q U IL O M È TR IC S 1 3 4 .0 7 0 ,1 7 €   0 , 52 €    3 5 ,4 9 € 1 0 0, 0 %

R E TR IB U C IÓ  D E  L A  G E S TIÓ 1 3 .4 0 7 ,0 2 €     0 , 05 €    3 ,5 5 €   

€ / an y € /k m €/ h

TO TA L 1 4 7 .4 7 7 ,1 9 €   0 , 57 €    3 9 ,0 3 € 

TO TA L  2 1 4 7 .4 7 7 ,1 9 €   1 , 27 €    7 1 ,3 8 € 

P R E VIS IÓ  D 'ING R E S S O S  (  200 9 ) 20%  29 .495 ,43
R E S ULT AT  D 'E XP LO T AC IÓ  2009 117 .981 ,75

G IR O N A -F IG U E R E S -P E R P IN Y À  (  TR A M  G IR -F IG ) 

Q U IL Ò M E TR E S  A N U A L S  D E  L A  L ÍN IA  

H O R E S  A N U A L S  D E  L A  L ÍN IA  

V E L O C ITA T C O M E R C IA L

 
Font: Generalitat de Catalunya, Direcció General del Transport Terrestre. 


