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MANIFEST DE FERRMED SOBRE LA XARXA 
FERROVIARIA PRINCIPAL TRANSEUROPEA DE 

MERCADERIES

A.- PREÀMBUL

En general, FERRMED està d’acord amb el contingut del Document de Treball de la Comissió 
Europea, corresponent a la Consulta sobre la política futura en relació a la Xarxa Transeuropea de 
Transport.

El  punt de vista de FERRMED, pel  que fa a aquesta matèria, es concentra bàsicament en el 
transport de mercaderies per ferrocarril. Per tant, el Manifest de FERRMED fa referència tan sols a 
la Xarxa Transeuropea ferroviària de mercaderies.

B.- CONSIDERACIONS DE FERRMED

1.- Doble xarxa : Xarxa Global i Xarxa Principal.
FERRMED asbl, està totalment d’acord amb aquest concepte.

La qüestió clau és que la Xarxa Principal  (Core Network)  de la  UE incrementi  el  valor  afegit 
europeu de les TEN-T i inclogui eixos de vital importància pels fluxes de transport en el mercat 
interior i de la UE amb els països veïns i amb la resta del món.

Els ports i aeroports hub i intercontinentals que interrelacionen la UE amb tercers països, 
les àrees industrials més importants,  el ports fluvials i  les terminals logístiques haurien 
d’estar interconnectades amb l’esmentada Xarxa Principal.

La definició de Xarxa Principal i el desenvolupament gradual dels corredors que la configuren 
s’ha de dur a terme amb criteris, econòmics, socials i mediambientals.

Concepte de Xarxa Ferroviària Principal de Mercaderies de la UE
RETICULAR AND POLYCENTRIC NETWORK OF HIGH SOCIO-ECONOMIC AND INTERMODAL IMPACT
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D’acord amb el criteri establert pels Estàndards FERRMED, la configuració d’aquesta Xarxa Principal, ha 
de ser reticular i policèntrica, incloent-hi els corredors de major impacte socioeconòmic i 
intermodal, amb dues línies “paral·leles” a cada corredor, una per a trens d’alta velocitat (bàsicament per 
a passatgers) i l’altre per a trens convencionals de passatgers i de mercaderies amb idèntica prioritat..

Cal emprar mètodes d’avaluació eficaços per definir la Xarxa Principal, com: Cost-benefit Análisis  
(CBA), Multi-criteria Análisis (MCA), Spatial Computed General Equilibrium Models (SGCE) and 
System Dynamics Modelling (SDM).

La metodologia emprada en l’”Estudi Global d’Oferta/Demanda, Tècnic i Socioeconómic del 
Gran Eix FERRMED i la seva àrea d’influència, cofinançat per la DG MOVE TEN-T EA Studies, i 
conclòs a finals de l’any passat, hauria de ser tinguda en consideració.
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2.- Estàndards comuns per el transport ferroviari de mercaderies en la Xarxa Principal

Aquesta tema és un aspecte bàsic per aconseguir que la Xarxa ferroviària transeuropea sigui 
altament competitiva.

La interoperabilitat és un punt clau, però cal fer possible que aquesta interoperabilitat permeti 
augmentar significativament la capacitat i la rendibilitat de la xarxa.

De fet, tal com es demostra en l’Estudi Global desenvolupat fer FERRMED, (esmentat a la darrera 
part de l’Apartat 1), l’aplicació dels Estàndards FERRMED és l’única manera capaç d’invertir la 
participació decreixent del ferrocarril en el transport terrestre de mercaderies a la UE i d’augmentar 
la seva competitivitat. 

Per totes aquestes raons, recomanem clarament la implantació gradual dels Estàndards 
FERRMED a la Xarxa ferroviària principal (Core Network) de la Unió Europea, amb terminis 
definits i ple compromís dels Estats membres, tenint en compte els següents punts fonamentals:

a) Coordinació unificada, a nivell de la UE, de l’assignació de fons econòmics per al 
desenvolupament de la Xarxa Ferroviària Principal i la implantació d’Estàndards 
comuns.

b) Xarxa reticular i policèntrica de gran impacte socioeconòmic i intermodal, amb dues línies 
paral·leles (amb doble via cadascuna) en cadascun del corredors de la xarxa. Una per a 
trens d’alta velocitat (bàsicament per a passatgers) i l’altra per a trens convencionals 
(mercaderies i passatgers amb la mateixa prioritat).

c) Línies electrificades (preferentment a 25.000 volts)

d) Ample de via UIC (1435 mm)

e) Gàlib de càrrega UIC-C

f) Càrrega per eix 22,5 ÷ 25 tones

g) Possibilitat de trens llargs, fins a 1.500 metres i 3.600 ÷ 5000 tones

h) Pendent màxima: 12‰

i) Circumval·lacions per a mercaderies en les grans aglomeracions urbanes.

j) Disponibilitat d’una xarxa de terminals intermodals polivalents i flexibles.

k) Sistema ERTMS amb banalització complerta

l) Disponibilitat d`horaris i de capacitat per a la circulació de trens de mercaderies les 24 
hores del dia i els 7 dies de la setmana.

m) Lliure competència

n) Harmonització de les formalitats administratives i de la legislació laboral.

o) Sistemes d’explotació, “monitoring” i de traçabilitat (per mitjà d’ITS) establerts per 
Megaregions i per Corredors principals i coordinats a nivell de la UE.

p) Criteris de “management” competitius basats en els principis R+D+4i (“Research, 
Development, innovation, identity, impact and infrastructure)
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q) Costos competitius i homogenis per a la utilització de les infraestructures per part dels 
operadors.

r) Reducció de l’impacte mediambiental del sistema de transport terrestre de mercaderies 
com a conseqüència de l’increment de la quota del ferrocarril fins el 35% del tràfic de 
llarga distància.

s) Nous conceptes de locomotora i vagó adaptats als estàndards tècnics FERRMED

En l’Estudi Global del Gran Eix FERRMED, esmentat a l’apartat 1, s’ha analitzat l’impacte 
d’aquests estàndards en la xarxa ferroviària de la seva Àrea d’influència (“Red Banana”), 
inclosa la resolució dels colls d’ampolla, les circumval·lacions en les gran ciutats, noves línies, 
terminals, adaptació de material rodant, etc. Els resultats socioeconòmics de l’estudi són altament 
significatius donat que, malgrat la exahustivitat de les inversions contemplades, s’aconsegueix 
una taxa de rendibilitat (Economic Internal Rate of Return) del 11,1%, amb la possibilitat de 
passar de 266 mil milions de tones-km transportades per any en el 2005 a 524 mil milions de 
tones per any en el 2025 i amb una reducció d’emissions de CO2 de més de 145 milions de 
tones en el període 2016-2045.
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3.- Coordinació estratègica, operativa i de governament de la Xarxa Principal

Cal  establir  una  coordinació global  a  nivell  de  la  UE basada en  estructures  de  coordinació definida  a nivell  de  
Megaregions i de corredors principals.

Aquesta funció ha d’ incloure: identificació de necessitats de tràfic en la Xarxa Principal, gestió de la capacitat  
(balanç  entre  demanda  i  oferta),  “monitoring”,  assignació  de  solcs,  estandardització,  coordinació  del 
manteniment, politiques per incentivar l’ús eficient de les infraestructures, aspectes tecnològics i d’innovació,  
etc. A més, ha d’incorporar un organisme líder a nivell de la UE pel que fa a la coordinació de l’assignació de fons  
econòmics per al desenvolupament de la Xarxa Ferroviària Principal i la implantació de Estàndards comuns.

4.- Xarxa Principal del Gran Eix Ferroviari FERRMED

En la seva definició s’ha tingut en compte la metodologia emprada en l’ “Estudi Global d’Oferta/Demanda, 
Tècnic i Socioeconòmic del Gran Eix FERRMED i la seva Àrea d’influència, cofinançat per DG MOVE TEN-T 
EA Studies i conclòs a finals de l’any 2009.

Es tracta d’una xarxa ferroviària que uneix Escandinavia amb l’Europa Central i el Mediterrani Occidental,  
amb una columna vertebral constituïda per les valls de Rin i del Roine i la seva prolongació vers el nord, fins  
arribar a Suècia i  Finlàndia  i  vers el  sud enllaçant tot  l’Arc Mediterrani des  de Gènova i  Livorno fins a 
Algesires.

Donat el seu gran impacte socioeconòmic i intermodal (54% de la població, 66% del PIB i 80% del tràfic  
marítim de contenidors de la UE), FERRMED considera que tota la Xarxa Principal (Core Network) d’aquest 
Gran Eix ha de ser declarada “Projecte Prioritari” i inclosa en la Xarxa Principal TEN-T, conjuntament amb 
les línies que uneixen els seus nuclis més importants amb la resta de la UE, fonamentalment països de l’Est i de 
la zona Mediterrània. Vegeu a l’apartat 5 el mapa de la Xarxa Principal del Gran Eix FERRMED amb les 
línies corresponents

Particularment, és important tenir en compte les línies següents que, a dia d’avui, encara no han estat considerades 
“Projecte Prioritari” i que haurien de ser incloses en la Xarxa Principal Transeuropea:

− Bothnian Corridor

− Hamburg-Berlin

− Bremen – Münster – Duisburg

− Duisburg-Hannover-Berlin-Warsaw

− Koblenz – Luxembourg /Apach
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− Calais/Dunkerque – Lille – Metz – Dijon

− Le Havre – Amiens – Reims – Dijon

− Avignon-Marseille/Fos-Toulon

− Tarragona – Castelló – València – Alacant – Murcia/Cartagena-Almería – Motril – Málaga – 

Algeciras

− Lorca – Granada – Antequera

− Enllaços amb els països Balcànics

Des del punt de vista intermodal, es tracta d’un Gran Eix clau per a la economia de la UE, puix que 
uneix  el  front  portuari  més  important  d’Europa  en  el  Mar  del  Nord,  amb  els  seus  respectius 
hinterlands  en  l’Europa  Septentrional,  Central  i  de  l’Est,  amb  les  vies  de  navegació  fluvial  més 
importants, amb el front portuari Mediterrani Occidental i amb el Nord d’Àfrica.

.
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5.- El “Core Network” del Gran Eix FERRMED i els seus enllaços amb la resta de la UE. Els Projectes Prioritaris a 
incorporar

Considerant que la major part dels corredors ferroviaris inclosos en la Xarxa Principal del Gran Eix 
FERRMED ja han estat declarats Projectes Prioritaris, l’Associació FERRMED propugna incorporar, a la llista 
actual de Projectes Prioritaris, les línies de la Xarxa Principal de la “Banana Roja” que encara no tenen aquesta  
consideració, així con les que uneixen els seus nuclis més importants amb els de la resta de la UE, principalment amb 
els països de l’Est i de la Zona Mediterrània.

Lines to be included in EU Rail Core Network and declared as EU priority projects

FERRMED PROPOSAL

Country Lines to be declared as EU Priority projects

Scandinavian Countries • Bothnian Corridor

Germany • Line Hamburg-Berlin 

• Line Bremen-Müntser-Duisburg
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• Line Duisburg-Hannover-Berlin 

• Line Koblenz-Luxembourg/Apach 

France

• Line Calais/Dunkerque-Lille-Metz-Dijon

• Line Le Havre-Amiens-Reims-Dijon

• Line Avignon-Marseille/Fos-Toulon

Spain (Mediterranean corridor)

• Line Tarragona-Castelló-Valènca-Alacant-

Murcia/Cartagena-Almería-Motril-Málaga-Algeciras

• Line Lorca-Granada- Antequera

Eastern EU
• Line Berlin-Warsaw

• Links with Balkan Countries
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