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Oferta en 100 expedicions/any i habitant. Tots els transports

Antecedents // Un TP ben dotat, però poc eficient
L’any 2005, només el Baix Llobregat i el Barcelonès superaven la mitjana catalana pel que fa 
dotació de transport públic per habitant i any.
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Antecedents // El tramvia és l’opció preferent pels usuaris
Per a distàncies curtes (fins a 8 km), funciona com una línia de Metro més.
Actualment, el transport de superfície amb més passatgers i velocitat comercial de l’àrea de BCN.

Puntuació dels mitjans de transports a Catalunya (0-10). Població ≈ 100.000 hab.

Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana (ATMFont: Enquesta de Mobilitat Quotidiana (ATM--DPTOP)DPTOP)



Antecedents // Un tramvia a mitges (1)
Tècnicament, el Trambaix és una aposta eficient i econòmica, però inacabada.
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Relació entre cost constructiu i capacitat en hora punta
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Avui: 2860 vi/h

Màxim: 8800 vi/h



Antecedents // Un tramvia a mitges (2)
Els problemes de velocitat comercial actual estan localitzats i són resolubles amb voluntat política

Velocitats mitjanes (incloent-hi parades) del transport col�lectiu a BCN
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Consum energétic de cada mode de transporte 
Xifres pel nivell d'ocupació de Barcelona

(MJ/vi-km)

Consum energètic de cada mitjà de transport en MJ/vi-km

Antecedents // El tramvia, descaradament ecològic
El consum nominal per viatger transportat, és un 30% inferior al d’un autobús elèctric o troleibús.
Amb les dades d’ocupació de Barcelona, la diferència amb el bus és del 26%.
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POBLACÍO URBANA CIUTATS

CIUTATS AMB 
FERROCARRIL URBÀ 

EXISTENT (1)
NOMBRE DE XARXES DE 

FC URBÀ (2)
NOVES XARXES EN 

PROJECTE (3)
CIUTATS AMB FC URBÀ 
EXISTENT O PROJECTAT

SÍ NO Tramvia Metro Tramvia Metro Tramvia Metro

Més de 150.000 h 284 174 110 145 65 12 6 190 94

percentatges 61% 39% 67% 33%

Antecedents // El transport de superfície és fonamental (1)
La Catalunya dels soterraments, a la cua d’Europa. El 57% de les ciutats entre 150.000 i 350.000 habitants 
tenen tren urbà. Només una de cada 5 xarxes és només de Metro!

percentatges 61% 39% 67% 33%

Més de 200.000 h 183 131 52 117 57 7 3 140 43

Percentatges 72% 28% 77% 23%

150.000-400.000 h 216 111 105 87 21 10 5 125 91

Percentatges 51% 49% 58% 42%

200.000-400.000 h 115 68 47 59 15 5 2 75 40

Percentatges 59% 41% 65% 35%

150.000-350.000 h 202 101 101 79 18 9 5 114 88

percentatges 50% 50% 57% 43%

(1) Computen municipis amb ferrocarrils urbans (no xarxes) en servei o en construcció
(2) Nombre de xarxes. Es compta una xarxa per sistema, encara que siguin xarxes no connexes
(3) Es compten projectes en avançat estat de desenvolupament, no propostes.



Antecedents // El transport de superfície és fonamental (2)
Les ciutats amb menys trànsit són les que aporten més espai propi als transports públics de 
superfície, ciclistes i vianants. El model madrileny només el copia Barcelona!

Distribució modal de les capitals 
i segones ciutats més poblades 

Font: PTP a partir de EMTA, UITP, ATM Xifres, 

Foro Movilidad, Transyt (UPM) i Eurostat

i segones ciutats més poblades 
d’Europa. Es compten etapes, no 
només desplaçaments.



Antecedents // La línia 12
La línia 12 es va presentar com a alternativa a la línia 3 del FMB, que durant 20 anys fou aturat 
per manca de demanda i finançament, segons el PTOP. La línia 12 tenia 3 pecats capitals:

Poca eficàcia del Metro 
a la zona del Delta (massa 
lluny de BCN per haver de 
suportar tantes parades)suportar tantes parades)

Connectivitat insuficient 
amb la xarxa ferroviària 
actual. Sense enllaç amb el 
Metro de TMB!

Recorreguts amb poca 
utilitat per a l’àmbit entre 
Esplugues, Sant Just, Sant 
Joan i Sant Feliu.
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Proposta PTOP // Nova assignació dels mitjans de transport

La reformulació ferroviària del 
PTOP subdivideix la línia 12 en 
tres perllongaments de línies 
existents: la C3 de Rodalies 
entre Cornellà i Castelldefels, 
la L3 de Metro entre Zona la L3 de Metro entre Zona 
Universitària i Sant Feliu i la L6 
d’FGC entre Reina Elisenda i 
Esplugues (Finestrelles).

La nova assignació de línies 
afavoreix la zona del Delta 
perquè converteix Metro en 
Rodalies (un 50% més ràpid) 
i aporta connexió directa 
amb el centre de BCN i totes 
les línies de Metro.



Proposta PTOP // Traçat esclau de la línia 12 // C3 de Rodalies (1)



Proposta PTOP // Traçat esclau de la línia 12 // C3 de Rodalies (2)

Tot i la nova assignació de línies  
més òptima, la proposta de traçat 
de la C3 es mostra esclava de la 
línia 12, molt poc racional com a 
línia de transport massiu.

Cornellà
Can Mercader

El tren de Rodalies trigaria més 
temps en travessar el riu 
Llobregat que una bicicleta per la 
passarel�la de vianants.

Per millorar l’actual situació cal 
ser competitius amb el cotxe i 
bus actuals, no perdre temps i 
diners en lligams que poden 
resoldre’s amb intermodalitat.

Recorreguts entre Sant 
Boi (Torre de la Vila) i 
Cornellà (Can Mercader)

ATM 2001 PTOP 2004
PTP – Foment  

(?)

Distància i temps1 de 
recorregut

9,5 km 11,3 km 5,4 km

5 parades 6 parades 3 parades

11 minuts 13 minuts 6 minuts

Construcció de nou traçat
(60 M€/km)

8 km (86%) 10,1 km (88%) 5,4 km (100%)

480 M€ 606 M€ 324 M€

Sant Boi
Torre de la Vila



Proposta PTOP // Traçat esclau de la línia 12 // L3 de Metro (1)



Proposta PTOP // Traçats irregulars: més cars i menys ràpids

Si fossin carreteres... Les dissenyarien així?

Plànol del perllongament de 
les línies 6 i 3, que ha lliurat 
la Conselleria, on es 
planteja un traçat totalment planteja un traçat totalment 
recargolat amb un únic punt 
de transferència a Renfe a 
Sant Joan Despí.

Amb aquest plànol s’obvien 
les línies C4 de Renfe i el 
Trambaix, que queden 
totalment solapats amb la 
proposta de la conselleria.



L’extensió de la línia 3 consisteix en un perllongament des de Zona Universitària cap a St. Feliu 
passant per Esplugues, St. Just i St. Joan Despí. El traçat és hereu de la línia 12, però afegint la 
connexió amb Zona Universitària i una extensió fins a Mas Lluí o Can Llovera de St. Feliu.

Comarcalment, l’extensió del metro esdevé força frustrant per cinc motius:

El perllongament previst presenta un solapament molt acusat amb infraestructures com 

Proposta PTOP // Traçat esclau de la línia 12 // L3 de Metro (2)

El perllongament previst presenta un solapament molt acusat amb infraestructures com 
Renfe o Trambaix, que s’han de convertir en noves línies de Metro amb les millores pendents 
d’execució.

No s’estableixen connexions directes entre municipis, repetint l’error comès amb la línia T3 
del Trambaix: entre Sant Just i Sant Feliu s’efectua un revolt que incrementa en dos quilòmetres la 
distància respecte un traçat rectilini seguint el perllongament previst al Pla de Metros de 1974.

El traçat serpenteja pels municipis sense connectar els barris densos amb els centres 
urbans i estacions de referència, donant poca resposta als desplaçaments urbans i a la ràpida 
accessibilitat amb el Metro cap a altres transports més ràpids com Renfe. 



S’hipoteca el futur en impedir-se el creuament del riu Llobregat amb el Metro, creant una malla 
ortogonal amb la xarxa ferroviària actual formada per FGC i Renfe a cada banda del riu. Actualment 
els tamps de trànsit més importants de la comarca són la travessia del riu.  

No s’assegura una correcta intermodalitat ni accessibilitat al territori en municipis com Sant 
Feliu, on les alternatives obliguen a escollir entre donar servei a barris densos o connectar amb Renfe.

Proposta PTOP // Traçat esclau de la línia 12 // L3 de Metro (3)

Feliu, on les alternatives obliguen a escollir entre donar servei a barris densos o connectar amb Renfe.

Estació Valoració Estació Valoració

Hospital S.J. de Déu Servei social Torreblanca Baixa densitat

Pont d’Esplugues Intercanviador històric Alt A: Castellbell No connecta amb Renfe

Sant Just C. Major Baixa densitat Alt A: Pere Dot No accés a Mas Lluí

Alt. A: Barri TV3 Densitat elevada Alt B: Gral. Manso Té tramvia

Alt. B: Les Planes Té tramvia Alt B: Mas Lluí Zona baixa. Poca densitat

Alt. C: La Fontsanta Té tramvia. Baixa densitat Alt C: St. Feliu Renfe Intercanviador per no res

St Joan Despí Renfe Bon intercanviador
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Alternativa PTP // Reptes immediats

Aquest treball no justifica la construcció del Metro al Baix, només vol evitar un mal traçat
La construcció del tren i del metro al Baix Llobregat és una millora del transport públic amb un 

termini realista superior als 10 anys, entre els acords polítics, el projecte constructiu i l’obra 
pública. 

El cost constructiu dels túnels, tan per a les Rodalies com per al Metro, ha de ser objecte de 
planificació i finançament però en cap cas pot ser l’excusa per no fer el transport públic competitiu planificació i finançament però en cap cas pot ser l’excusa per no fer el transport públic competitiu 
en el curt termini.

2009 2018 Llarg termini

Prioritat semafòrica bus i tramvia 
Duplicació tramvia: Variant
de Laureà Miró i via doble SJD

Carrils bus: C245 i B23
Tramvia a Molins i Quatre Camins

Rodalies C3
Metro L3 (2 branques)

Metro a través del riu



Alternativa PTP // Objectius

Es desenvolupa una proposta integral d’infraestructures coordinades a llarg termini. 

Es manté el nombre de quilòmetres de túnel previstos per PTOP, però 
redistrubuïts per millorar l’eficàcia de les inversions

Amb el mateix nombre de quilòmetres de xarxa, es crea una malla ortogonal, que 
sense solapaments garanteixi millors connexions i més accessibilitat al territori.

Es dóna prioritat als barris més densos en detriment de zones que, per la seva 
baixa densitat, poden resoldre  les seves necessitats amb transport de superfície 
protegit, com el tramvia o el bus.



Alternativa PTP // Estructura en malla, no solapaments (1)

Proposta PTOP:

Temps de viatge pitjors 
que la bicicleta o l’autobús en 
algunes relacions

Triplicació de vies al 
corredor Sant Feliu – Sant 
Joan Despí.

Servitud dolenta a barris 
densos: Mas Lluí, Eixample 
de S.J.Despí, Falguera...

Hipoteques per fer créixer 
la xarxa al futur



Alternativa PTP // Estructura en malla, no solapaments (2)
Proposta PTP:

Temps de viatge sempre 
competitius

Mallat de la xarxa sense 
solapaments, més solapaments, més 
possibilitats d’accessibilitat

Servitud directa a barris 
densos i connexió amb llurs 
centres urbans i estacions de 
referència

Xarxa habilitada per a 
créixer a banda i banda del 
riu per diversos punts.



Eficiència econòmica: servir les necessitats del territori considerant les infraestructures actuals i 
proposant-ne de noves només per cercar noves connexions. Amb els mateixos quilòmetres a construir, 
l’alternativa plantejada per la PTP dóna més connectivitat al territori, evita duplicacions d’infraestructura 
i garanteix millors connexions entre barris i centres urbans del Baix Llobregat, fins i tot a banda i banda 
del riu.

Alternativa PTP // Objectius

Millores del temps de viatge: cercar un millor equilibri entre accessibilitat i rapidesa. Uns traçats 
menys recargolats però amb una correcta intermodalitat asseguraran les connexions previstes 
inicialment estalviant temps, esdevenint més competitives respecte el vehicle privat, i reduint els costos 
d’infraestructura.

Efecte xarxa: S’ha considerat que tant la xarxa de Rodalies Renfe com la del Trambaix han de ser 
objecte de millores de freqüència i rapidesa als propers anys, cosa que fa que siguin igual o més 
eficaces que el metro en les seves connexions comarcals. El traçat alternatiu per la línia 3 malla 
aquestes connexions de forma ortogonal i no queda tan solapada amb infraestructures potents com 
Renfe i FGC. El traçat alternatiu també millora la connectivitat entre les dues marges del riu a mig i llarg 
termini.



Alternativa PTP // Sense qüestionar l’actuació, millorar-ne l’eficiència

La PTP planteja reinvertir els quilòmetres de túnel amb un esquema més racional de xarxa. La idea és 
construir una proposta que sigui factible i a més competitiva.

(1) Es consideren, dins l’alternativa oficial, la més curta i 
la més llarga
(3) Es consideren conjuntament el tronc comú i ramal 
de Sant Feliu, de 7 km, i el ramal de Sant Just (Carrer 
Major) fins a Sant Boi (Torre de la Vila), de 8 km.



Alternativa PTP // Millor cobertura territorial // Alternativa PTOP - A

Accessibilitat actual
Tren: 500 m – 7 minuts
Tram: 400 m – 5 minuts

Accessibilitat futura 
Tren: 500 m – 7 minuts
Tram: 400 m – 5 minuts

Nova accessibilitat amb L3:
Hospital de St. Joan de Déu, 
Sector TV3, Torreblanca i zona 
baixa de Mas Lluí.



Alternativa PTP // Millor cobertura territorial // Alternativa PTOP - B

Accessibilitat actual
Tren: 500 m – 7 minuts
Tram: 400 m – 5 minuts

Nova accessibilitat amb L3:
Hospital de St. Joan de Déu,  
Torreblanca i Pl. Pere Dot.

Accessibilitat futura 
Tren: 500 m – 7 minuts
Tram: 400 m – 5 minuts



Alternativa PTP // Millor cobertura territorial // Alternativa PTOP - C

Accessibilitat actual
Tren: 500 m – 7 minuts
Tram: 400 m – 5 minuts

Nova accessibilitat amb L3:
Hospital de St. Joan de Déu, 
Torreblanca i zona baixa de Mas 
Lluí.

Accessibilitat futura 
Tren: 500 m – 7 minuts
Tram: 400 m – 5 minuts



Alternativa PTP // Millor cobertura territorial // Alternativa PTP

Accessibilitat actual
Tren: 500 m – 7 minuts
Tram: 400 m – 5 minuts

Nova accessibilitat amb L3:
Hospital de St. Joan de Déu,  
sector TV3, Mas Lluí 2, Mas Lluí 
(geocentre), Falguera i Eixample 
de SJD.

Accessibilitat futura 
Tren: 500 m – 7 minuts
Tram: 400 m – 5 minuts



Gràcies per 
la vostra atencióla vostra atenció

Més informació: info@laptp.org

www.laptp.org


