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Estadístiques sobre els retards a la línia Rodalies 3 
 

 

Dades clau 
 

 Només el 25,4% dels trens que fan el primer trajecte Ripoll-Barcelona ha arribat 
amb un retard inferior als 5 minuts. El fet que un 74,6% dels trens hagi acumulat un 
retard superior als 6 minuts en horari de mobilitat laboral demostra que el servei que 
s’ofereix no és bo. 
 

 La mitjana de retard d’aquest tren és de 10 minuts i 18 segons que sumats al temps 
de trajecte segons l’horari oficial (1h 54 minuts) suposa un temps de 2h i 4 minuts per 
recórrer poc més de 100 quilòmetres. 

 
 En termes econòmics, un viatger del primer tren Ripoll-Barcelona perd per cada 

trajecte 0,46 € segons el salari mínim interprofessional i 1,87 € segons el salari 
mitjà català. 
 

 La mitjana de retard dels 519 trens analitzats és de 8 minuts i 16 segons, retard que 
considerem del tot inacceptable. 
 

 En termes econòmics, de mitjana un viatger té un perjudici econòmic per trajecte 
amb Rodalies 3 de 0,37 € segons el salari mínim interprofessional i 1,50 € segons 
el salari mitjà català. 
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Estadístiques sobre el primer tren Ripoll – L’Hospitalet de Llobregat (Ripoll 6’25 – 
L’Hospitalet de Llobregat 8’32) 
 
Les estadístiques s’han elaborat a partir de la comprovació real per part d’alguns viatgers. En total, 
s’han realitzat 220 trajectes amb aquest tren des dels mesos de novembre de 2013 a l’octubre de 
2014. El temps d’arribada s’ha comptabilitzat a l’estació de Barcelona – Plaça de Catalunya. 
 

 
Minuts de retard 

 
  

Mes 0' 1'-5' 6'-10' 11'-15' >16' 
Total 

trajectes 

Total 
minuts 
retard 

Mitjana 
Cost pel 
viatger* 

Cost pel 
viatger** 

nov-13 0 1 5 10 2 18 214 11’ 53” 9,59 38,85 

des-13 1 0 3 8 1 13 162 12’ 28” 7,26 29,41 

gen-14 1 7 4 7 2 21 188 8’ 57” 8,42 34,13 

feb-14 1 1 2 13 2 19 219 11’ 32” 9,81 39,76 

març-14 2 6 6 4 2 20 187 9’ 21” 8,38 33,95 

abr-14 0 5 6 4 2 17 183 10’ 46” 8,20 33,23 

maig-14 0 4 6 7 1 18 169 9’ 23” 7,57 30,68 

juny-14 0 7 6 5 0 18 136 7’ 33” 6,09 24,69 

jul-14 0 6 11 3 3 23 199 8’ 39” 8,92 36,13 

ag-14 3 4 4 4 0 15 104 6’ 56” 4,66 18,88 

set-14 0 4 7 3 2 16 165 10’ 19” 7,39 29,96 

oct-14 0 3 11 5 3 22 339 15’ 25” 15,19 61,55 

Total 
trens per 

mes 
8 48 71 73 20 220 

2265 (37 
hores i 

45 
minuts) 

 101,50 411,24 

% sobre 
el total 

de 
trajectes 

3,6 21,8 32,3 33,2 9,1 
 

 10’ 18” 0,46 1,87 

 
25,4 65,5 

  
  

*Basat en el salari mínim interprofessional de l’any 2014: 21,51 €/dia (2,69 €/hora // 0,0448125 €/minut) 
** Basat en el salari mitjà de Catalunya de l’any 2013 calculat per un estudi d’Adecco: 1743 € mensuals 
(10,89 €/hora // 0,1815625 €/minut) 

 
Anàlisi de la taula: 
 

 Només un 3,6% dels trajectes ha arribat puntual. Un 21,8% dels trajectes ha arribat amb un 
retard inferior als 5 minuts, temps de retard que podem considerar acceptable per un 
transport públic de qualitat. Per tant, tan sols un 25,4% dels trajectes ha arribat puntual o 
amb un retard acceptable. 
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 Un 65’6% dels trajectes han tingut un retard entre els 6 i els 15 minuts. I un 9,1% dels 
trajectes han patit un retard superior als 16 minuts. Aquestes dades suposen que un 74,6% 
dels trajectes han arribat a destí amb un retard superior als 5 minuts, i això, en un tren en 
hora punta de mobilitat laboral és oferir un mal servei. 
 

 Hi ha hagut alguns mesos en què el nombre de trajectes que ha arribat a destí amb un 
retard de més d’11 minuts ha estat excessivament alt. Per exemple, el novembre de 2013 
els trajectes que van arribar amb un retard superior als 11 minuts va ser del 66,6% i el 
febrer de 2014 del 78,9%. 
 

 En aquests 220 trajectes realitzats s’ha acumulat un retard total de 37 hores i 45 minuts. La 
mitjana és de 10 minuts i 18 segons de retard per trajecte. Aquest retard cal sumar-lo al 
temps excessiu que tarda el tren en recórrer els poc més de 100 quilòmetres que separen 
Ripoll de Barcelona: 1 hora i 54 minuts. 
 

 Tenint en compte el temps de trajecte més el retard mitjà acumulat, la velocitat comercial 
del tren se situa al voltant de 50 km/h, temps massa baix per un transport públic de qualitat. 
 

 Si comptabilitzem econòmicament el temps de retard acumulat en base al salari mínim 
interprofessional establert per a l’any 2014 i el salari mitjà dels catalans de l’any 2013 
obtenim: 
 

o En un any de trajectes amb aquest tren (220 viatges), la persona usuària ha perdut 
101,5 € segons el salari mínim interprofessional i 411,24 € segons el salari mitjà 
català. 

 
o De mitjana a cada trajecte, la persona usuària ha tingut un perjudici econòmic de 

0,46 € segons el salari mínim interprofessional i de 1,87 € segons el salari mitjà 
català. 
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Estadístiques sobre el tren L’Hospitalet de Llobregat 14’53 – La Tor de Querol 18’06 
 
Les estadístiques s’han elaborat a partir de la comprovació real per part d’alguns viatgers. En total, 
s’han realitzat 99 trajectes amb aquest tren entre els mesos de gener i novembre de 2014. El 
temps d’arribada s’ha comptabilitzat a l’arribada a l’estació de Ripoll. 
 

Mes 
Minuts de 

retard 
Viatges Mitjana 

Cost pel 
viatger* 

Cost pel 
viatger** 

gen-14 23 10 2' 18" 1,03 4,18 

feb-14 11 4 2' 45" 0,49 2,00 

març-14 3 7 26" 0,13 0,54 

abr-14 15 8 1' 52" 0,67 2,72 

maig-14 31 7 4' 25" 1,39 5,63 

juny-14 90 9 10' 4,03 16,34 

jul-14 117 13 9' 5,24 21,24 

ag-14 31 14 2' 13" 1,39 5,63 

set-14 61 4 15' 15" 2,73 11,08 

oct-14 71 12 5' 55" 3,18 12,89 

nov-14 90 11 8' 11" 4,03 16,34 

 

543 (9 
hores i 3 
minuts) 

99 
 

24,33 98,59 

   
5' 29" 0,25 0,99 

*Basat en el salari mínim interprofessional de l’any 2014: 21,51 €/dia  
(2,69 €/hora // 0,0448125 €/minut) 
** Basat en el salari mitjà de Catalunya de l’any 2013 calculat per un estudi  
d’Adecco: 1743 € mensuals (10,89 €/hora // 0,1815625 €/minut) 

 

 La mitjana del retard d’aquest tren és de 5’ i 29”. Els primers mesos de l’estudi el tren tenia 
una puntualitat acceptable, és a dir, amb retards inferiors a 5 minuts. En els darrers mesos, 
aquesta puntualitat ha empitjorat i s’ha situat per sobre dels 5 minuts. 
 

 Si comptabilitzem econòmicament el temps de retard acumulat en base al salari mínim 
interprofessional establert per a l’any 2014 i el salari mitjà dels catalans de l’any 2013 
obtenim: 
 

o En els 99 trajectes realitzats amb aquest tren, la persona usuària ha perdut 24,33 € 
segons el salari mínim interprofessional i 98,59 € segons el salari mitjà català. 

 
o De mitjana a cada trajecte, la persona usuària ha tingut un perjudici econòmic de 

0,25 € segons el salari mínim interprofessional i de 0,99 € segons el salari mitjà 
català. 
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Estadístiques sobre el tren L’Hospitalet de Llobregat 18’28 – Ripoll 20’04 
 
Les estadístiques s’han elaborat a partir de la comprovació real per part d’alguns viatgers. En total, 
s’han realitzat 65 trajectes amb aquest tren entre els mesos de gener i novembre de 2014. El 
temps d’arribada s’ha comptabilitzat a l’arribada a l’estació de Ripoll. 

 

Mes 
Minuts de 

retard 
Viatges Mitjana 

Cost pel 
viatger* 

Cost pel 
viatger** 

gen-14 49 8 8' 8" 2,20 8,90 

feb-14 76 12 6' 20" 3,41 13,80 

març-14 50 8 6' 15" 2,24 9,08 

abr-14 42 7 6' 1,88 7,63 

maig-14 46 7 6' 34" 2,06 8,35 

juny-14 31 3 10' 20" 1,39 5,63 

jul-14 84 6 14' 3,76 15,25 

ag-14 11 1 11' 0,49 2,00 

set-14 0 0 0 0,00 0,00 

oct-14 66 8 8' 15" 2,96 11,98 

nov-14 47 5 9' 24" 2,11 8,53 

 

502 (8 
hores i 22 
minuts) 

65 
 

22,50 91,14 

   
7' 34" 0,34 1,37 

*Basat en el salari mínim interprofessional de l’any 2014: 21,51 €/dia  
(2,69 €/hora // 0,0448125 €/minut) 
** Basat en el salari mitjà de Catalunya de l’any 2013 calculat per un estudi  
d’Adecco: 1743 € mensuals (10,89 €/hora // 0,1815625 €/minut) 

 

 La mitjana del retard d’aquest tren és de 7’ i 34” i per tant estaria en la franja de retards 
superior a 6 minuts i que considerem que no respon a la qualitat del servei que ha d’oferir 
el transport públic. 
 

 Si comptabilitzem econòmicament el temps de retard acumulat en base al salari mínim 
interprofessional establert per a l’any 2014 i el salari mitjà dels catalans de l’any 2013 
obtenim: 
 

o En els 65 trajectes realitzats amb aquest tren, la persona usuària ha perdut 22,50 € 
segons el salari mínim interprofessional i 91,14 € segons el salari mitjà català. 

 
o De mitjana a cada trajecte, la persona usuària ha tingut un perjudici econòmic de 

0,34 € segons el salari mínim interprofessional i de 1,37 € segons el salari mitjà 
català. 
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Estadístiques sobre la totalitat dels trens analitzats 
 

Mes 
Minuts de 

retard 
Viatges Mitjana 

Cost pel 
viatger* 

Cost pel 
viatger* 

oct-13 394 46 8' 34" 17,66 71,54 

nov-13 330 40 8' 15" 14,79 59,92 

des-13 230 26 8' 51" 10,31 41,76 

gen-14 276 42 6' 34" 12,37 50,11 

feb-14 319 37 8' 37" 14,30 57,92 

març-14 261 40 6' 32" 11,70 47,39 

abr-14 250 34 7' 21" 11,20 45,39 

maig-14 265 35 7' 34" 11,88 48,11 

juny-14 282 36 7' 50" 12,64 51,20 

jul-14 445 46 9' 40" 19,94 80,80 

ag-14 146 30 4' 52" 6,54 26,51 

set-14 270 25 10' 48" 12,10 49,02 

oct-14 487 44 11' 04" 21,82 88,42 

nov-14 334 38 8' 47" 14,97 60,64 

 

4289 (71 
hores i 29 
minuts) 

519 
 

192,20 778,72 

   
8' 16" 0,37 1,50 

*Basat en el salari mínim interprofessional de l’any 2014: 21,51 €/dia  
(2,69 €/hora // 0,0448125 €/minut) 
** Basat en el salari mitjà de Catalunya de l’any 2013 calculat per un estudi  
d’Adecco: 1743 € mensuals (10,89 €/hora // 0,1815625 €/minut) 
 

 Entre octubre de 2013 i novembre de 2014 s’ha comptabilitzat el temps de trajecte de 519 
trens. Han acumulat 71 hores i 29 minuts i la mitjana dels retards ha estat de 8 minuts i 16 
segons. 
 

 Si comptabilitzem econòmicament el temps de retard acumulat en base al salari mínim 
interprofessional establert per a l’any 2014 i el salari mitjà dels catalans de l’any 2013 
obtenim: 
 

o En els 519 trajectes realitzats, la persona usuària ha perdut 192,20 € segons el 
salari mínim interprofessional i 778,72 € segons el salari mitjà català. 

 
o De mitjana a cada trajecte, la persona usuària ha tingut un perjudici econòmic de 

0,37 € segons el salari mínim interprofessional i de 1,50 € segons el salari mitjà 
català. 
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Conclusions 
 

 Hi ha trens que arriben sistemàticament amb retard, com el primer tren Ripoll – Vic – 
Barcelona - L’Hospitalet de Llobregat. 
 

 La mitjana de retard dels trens de Rodalies 3 és excessivament alta.  
 

 Cal una millor planificació dels horaris i la seva adequació a la mobilitat real de la gent. 
 

 Cal planificar amb més eficàcia el creuament dels trens a les estacions per evitar la pèrdua 
de minuts. 
 

 2 hores per fer el trajecte Ripoll-Barcelona (105 quilòmetres) o més d’1 hora i 10 minuts pel 
trajecte Vic-Barcelona (70 quilòmetres) són temps excessius. 
 

  És necessari reduir el temps de trajecte mitjançant: 
 

o La gestió dels creuaments amb més eficàcia. 
o El desdoblament entre Montcada i Torelló. 
o La creació de punts d’encreuament en punts on el desdoblament sigui costós. 


