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l’estudi informatiu de connexió de les xarxes tramviàries a Barcelona.

Barcelona, 29 de setembre de 2017
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Al·legacions a l’estudi informatiu de connexió de les
xarxes tramviàries a Barcelona
Les al·legacions s’enumeren. Les referències a pàgines es fan sobre el PDF i no sobre el
número inscrit a peu de pàgina dels següents documents:
•

Document 1. Estudi informatiu de les alternatives de connexió (UTE GPO-TypsaSener)

•

Document 2. Estudi informatiu del Projecte d’explotació i Sistemes (Ingerop)

VALORACIONS GENERALS
1.

Es valora positivament que el document hagi estudiat i comparat altres opcions
respecte el tramvia en superfície, com mantenir l’autobús com a mode principal
tant a l’alternativa zero com a l’alternativa de busos elèctrics, així com el tramvia
soterrat o el tramvia pel C. Provença. Totes les alternatives han tingut el mateix
tractament analític tot i l’exotisme d’alguns plantejaments, com el fet d’enllaçar
tramvies amb autobusos elèctrics o crear la connexió dels tramvies per carrers
més transitats i ja dotats de metro. És la primera vegada que una nova
infraestructura se sotmet a una anàlisi tan rigorosa, absent en altres
infraestructures de mobilitat o decisions polítiques. Com era d’esperar,
l’alternativa que aporta una millora de mobilitat més significativa és la connexió
dels tramvies amb tramvies i pel camí més curt, que al mateix temps és el trajecte
amb més efecte xarxa i amb menys solapaments ferroviaris tramvia-metro. Des
d’aquestes al·legacions felicitem el treball fet per la seva honestedat i
transparència.

2.

Als documents d’anàlisi previs (punt 6.3.1, pàgina 27, document 1) no ha estat
considerat l’Informe sobre la millora del transport públic associada a la connexió dels
tramvies per la Diagonal, elaborat per la PTP i presentat al Col·legi de Camins el
passat 26 de novembre de 2015. L’estudi de la PTP té interès perquè demostra
que es pot aconseguir reduir els costos operatius del transport públic longitudinal
de la Diagonal si substituïm l’actual rua d’autobusos del tronc central de la
Diagonal pel nou enllaç Trambaix-Trambesòs, amb un estalvi anual aproximat de
2,15 milions d’euros.
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SOBRE LA QUANTIFICACIÓ DE COSTOS I D’IMPACTES I PRESENTACIÓ DELS MATEIXOS
3.

La manera de presentar els costos operatius a l’estudi informatiu de l’ATM
impedeix veure que l’explotació dels tramvies units és més econòmica que l’actual
sistema dual de tramvia interruptus i bus (taula 60, pàgina 96, document 1). L’ATM
conclou que operar la unió dels tramvies requeriria una aportació anual addicional
de 3,2 milions d’euros respecte l’alternativa tramvia interruptus + bus. Es tracta
d’una conclusió contrària a la de l’estudi de la PTP, on s’obtenia un estalvi de 2,15
milions d’euros al sistema gràcies a la connexió dels tramvies. Una anàlisi
comparativa exhaustiva entre l’estudi de la PTP i de l’ATM rebel·la que la
diferència dels costos no s’explica per cap error ni costos d’explotació de partida
significativament diferents, sinó pel criteri de substitució de serveis. Mentre la PTP
considera l’estalvi generat per la supressió dels autobusos 7 i 33, a més de
l’escurçament de les línies 6 i 34, l’ATM no considera cap reducció d’oferta de
línies actuals i únicament té en compte els estalvis derivats de no crear una nova
línia de bus D30.
Figura 1. Costos operatius considerats als estudis de la PTP i l’estudi informatiu de
l’ATM
Hipòtesis a partir de la
unió dels tramvies
ABANS DE LA UNIÓ
Cost per vehicle·km
Km anuals actuals
Cost operatiu anual
DESPRÉS DE LA UNIÓ
(1r any connexió)
Cost per km
Km anuals futurs
Cost operatiu anual
DIFERÈNCIES
Quilometratge(1)
Cost operatiu anual

ESTUDI PTP
Manté l’H8, retalla el 6 i
34 i suprimeix el 7 i el 33
BUS
TRAM
(2013)
(2013)

ESTUDI ATM
Manté tots els autobusos
i només evita un nou D30
BUS
TRAM
(2016)
(2016)

6,60 €/km
4,24 Mkm (1)
27,9 M€

10,59 €/km
2,57 Mkm
26,6 M€

6,54 €/km
0 Mkm (2)
No descrit

9 €/km
2,6 Mkm
26,8 M€

BUS

TRAM

BUS

TRAM

6,60 €/km
2,28 Mkm (1)
15 M€

8,18 €/km
4,57 Mkm
37,4 M€

6,54 €/km
1,07 Mkm (2)
No descrit

9 €/km
36,1 M€

BUS

TRAM

BUS

TRAM

-1,96 Mkm
+ 2 Mkm
(1)
+0,04 Mkm
-12,9 M€
+10,8 M€
-2,15 M€

-0,93 Mkm
(2)
-6,1 M€
+9,3 M€
+3,2 M€

Font: elaboració pròpia
(1) S’imputen els km anuals de les línies 6, 7, 33, 34 i H8 com a xarxa actual. Com
a xarxa futura s’imputa la supressió de les línies 7 i 33, el retall de la línia 6 i
34 evitant solapaments amb el tramvia i el manteniment de la línia H8.
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(2) Únicament s’imputa l’estalvi de no explotar la línia D30, a la qual s’assignen 20
cotxes, que evitarien una despesa de 6,1 milions d’Euros segons l’ATM. Aquesta
xifra contrasta notablement amb els estalvis calculats per la PTP, que evitarien
una despesa de 12,9 milions d’Euros pel fet d’evitar les línies 7 i 33, i que
tenen assignades pràcticament 40 cotxes.
Figura 2. Els escenaris futurs s’han de comparar respecte l’escenari actual i no només
entre ells: tramvia unit o línia de bus urbà D30.

Font: elaboració pròpia

L’ATM hauria de considerar l’estalvi de costos d’explotació de línies actuals de bus
possible gràcies a la unió de tramvies i no fer comparar la interconnexió amb un
únic autobús D30 inexistent a l’actualitat. Exposició de motius:
•

La línia D30 per sí sola no pot substituir l’actual servei d’autobusos al tronc
central de la Diagonal, composat per les línies 6, 7, 33, 34 i H8. Un escenari
on només apareixen els costos operatius d’aquesta línia, amb 20 cotxes en
hora punta, és irreal. Només les línies 7 i 33 ja sumen una quarantena de
cotxes a l’actualitat.

•

Del punt anterior es deriva que la unió dels tramvies presenta un estalvi de
costos operatius sobre la reforma del sistema actual d’autobusos (6, 7, 33, 34
i H8) i no sobre una única hipotètica línia D30, que per la seva menor
capacitat de transport, no podria fer-se càrrec de la demanda actual de
l’avinguda. Cas a part seria que s’haguessin inclòs als costos d’explotació de
l’escenari D30 alguna línia convencional addicional més, però no ha estat el
cas.

•

En el cas del tramvia, en tractar-se de la connexió de dos serveis existents
amb certa capacitat sobrant, es fa molt evident que l’increment de costos
operatius és molt menor a l’increment d’aprofitament de places-km. En
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qualsevol cas, i com s’ha fet amb l’autobús, cal tenir present els costos
d’explotació del total de les línies. El tramvia actual opera sobre
aproximadament 30 quilòmetres de xarxa, que s’ampliarien amb 3,6-3,8
addicionals amb la connexió. L’escenari de la D30, des del punt de vista
d’oferta de transport públic, és totalment incomparable, només serveix la
Diagonal de Barcelona.
•

Donades les polèmiques al voltant d’aquest projecte caldria fer uns
plantejaments més realistes i fer pedagogia de les economies d’escala dels
tramvies, amb uns alts costos d’implantació però un baix cost d’explotació i
una elevada capacitat respecte el sistema d’autobusos.

•

La PTP defensa mantenir els vehicles-km de les línies 6, 7, 33, 34 i H8 sobre
altres línies i barris per generar millores al transport públic addicionals a
tota la ciutat, però aquesta transferència de recursos no es pot imputar als
costos operatius de la Diagonal, com fa l’estudi de l’ATM. Transferir els
esmentats serveis a altres recorreguts i barris, i per tant mantenir els costos
dels mateixos amb l’escenari de tramvia unit, és una decisió política
encertada, però no una necessitat operativa del tramvia.
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PROPOSTA DE MILLORA DEL SERVEI GLOBAL DE TRAMVIA
4.

Planificació de la millora -i no només manteniment- de l’explotació dels ramals
del Trambaix (Esplugues-Sant Just-Sant Feliu / Cornellà-Sant Joan Despí) i del
Trambesòs (Badalona, Sant Adrià de Besòs). Al document 2, pàgina 7, diu
textualment “es tracta de conservar els intervals mínims d’explotació actuals en
tots els trams de la xarxa”. És molt poc ambiciosa la proposta d’explotació de
mantenir a 12 minuts els ramals actuals (figura 33, pàgina 35, document 1) i els
recorreguts entortolligats a les línies T2 i T3. Seria convenient projectar
alternatives de servei que aportin millores als tramvies actuals, tot i que no hagin
de ser operatives des del moment inicial de posada en marxa de la connexió
Trambaix-Trambesòs. Afegim algunes propostes a l’annex número 1.

5.

Cal abordar una solució als estrangulaments en via única de les xarxes Trambaix /
Trambesòs per les implicacions sobre el servei actual i futur. L’estudi informatiu
diu textualment “tots aquests trams de via única tenen implicacions operatives
significatives. La selecció d’intervals d’operació en aquestes zones està
condicionada a aquesta particularitat” (pàgina 3, document 2). L’estudi informatiu
no planteja cap solució a aquests punts i es limita a adaptar la futura explotació
als inconvenients que generen. Tot i no ser objecte de l’estudi informatiu la
reforma s’hauria de fer un plantejament més de xarxa i no només de Diagonal per
tal de treure el màxim profit a l’operació d’interconnexió. La interconnexió de
xarxes és la millor ocasió per replantejar aquests trams en via única i l’estructura
de serveis Trambaix / Trambesòs, amb l’objectiu de donar un servei ràpid i
freqüent a tots els ramals tramviaires actuals.

6.

Incloure el pas directe de Laureà Miró – Carretera Reial a Esplugues i Sant a
l’estudi d’explotació i previsions de necessitats de material mòbil. La variant de
Laureà Miró – Carretera Reial a Esplugues i Sant Just s’inclou al PDI i ja té un
conveni aprovat per la Generalitat i els Ajuntaments per executar-se; i no és per
tant comparable a altres estudis d’extensions tramviaires com el perllongament
Sant Adrià – Port de Badalona o Sant Feliu – Quatre Camins (document 2, pàgina
7). A més, el baipàs canviaria l’explotació actual i futura, mentre que les altres
dues extensions simplement s’explotarien com a ampliacions de línia.

7.

Adaptació del servei a l’alta demanda de la Diagonal. L’elevada demanda que
captarà aquest sistema tramviaire ha de preveure mesures especials que ajudin a
canalitzar els passatgers sense detriment de la rapidesa / velocitat comercial. A tal
efecte es demana l’estudi de les següents mesures:
7.1. Estudiar la transformació de la parada actual de Francesc Macià per a què
tingui andanes laterals com la resta de parades del Trambaix i de la futura
connexió a la Diagonal. D’acord amb la informació de l’estudi informatiu, el
tram Zona Universitària – Glòries serà el que registrarà una concentració
més elevada de viatgers (gràfic 1, pàgina 2, document 2). En aquest tram
totes les parades tindran andanes laterals, amb sortida de viatgers per la
dreta; excepte Francesc Macià, que la mantindria central, amb sortida de
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viatgers per l’esquerra (pàgina 314, document 1). Unificar el costat d’obertura
de portes a tot el tram d’alta demanda permetria un millor aprofitament de
la capacitat del tramvia, ja que el costat de les portes que no s’obren pot
acollir més passatgers dempeus sense bloquejar les entrades ni les sortides,
ajudant a reduir els temps de parada.
En aquest gràfic es veu com el tramvia pot acollir amb comoditat 200
passatgers (representats en verd i groc) sense obstaculitzar entrades i
sortides. Els passatgers s’agrupen al voltant de les barres de subjecció i
preferentment utilitzen l’espai no utilitzat de les portes d’accés.
Figura 3. Hipòtesi de distribució dels passatgers segons les barres de subjecció

Font: elaboració pròpia
7.2. Estudiar la validació a l’exterior al tram central de la Diagonal o a tota la
xarxa. L’elevada demanda pot fer que a les hores punta hi hagi dificultat de
circulació de passatgers per l’interior del tramvia (vegeu gràfic anterior). Una
manera d’evitar pèrdua de validacions i fluxos innecessaris dins del tramvia
que generin incomoditats és la validació exterior, seguint el model de Bilbao
o València. La validació exterior permet, a més, evitar el tipus de frau pel
qual els infractors només validen si veuen un inspector a bord.
7.3. Estudiar una configuració del material mòbil més escalable amb la demanda.
A l’apartat 7.1.3.2. (material mòbil, pàgina 36, document 1) només es fa
esment a una opció per ampliar la capacitat actual dels tramvies, consistent
en acoblar les actuals unitats (Citadis 302, de 32 metres) de dos en dos per
arribar als 64 metres de màxima capacitat del sistema, que és delimitada per
les andanes.
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Figura 4. Capacitats unitàries considerades per al tramvia a l’estudi informatiu de
l’ATM

Font: elaboració pròpia

També s’hauria de fer referència a la possibilitat de fer més llargs els
tramvies actuals, passant del model de 32 metres (Citadis 302) al de 42
metres (Citadis 402). Lyon o Montpeller són dos exemples de ciutats on els
tramvies inicials de 32 metres s’han allargat a 42. Amb aquesta opció també
es podria arribar al màxim de 64 metres en un segon termini, combinant els
tramvies de 42 metres (Citadis 402) amb nous tramvies petits de 24 metres
(Citadis 205). L’acoblament d’unitats de diferent capacitat no té precedents
amb models de tramvia Citadis però sí que és habitual a moltes altres xarxes
tramviaires, i és possible de veure al metro de Barcelona. D’una banda la
xarxa d’FGC Llobregat-Anoia, disposava dels trens sèrie 211, de 2 i 3 cotxes,
que permetia configuracions de 2, 3, 4, 5 i 6 cotxes i d’altra banda les sèries
3.000 i 4.000 del Metro de TMB, de 2 i 3 cotxes, que funcionen amb
configuracions de 5 cotxes. La línia 5 del metro va iniciar els serveis amb
trens de la sèrie 1.000 de 2 cotxes, passant posteriorment a dobles
composicions amb 4 cotxes i finalment van disposar d’un 5è cotxe remolc.
Aquestes múltiples possibilitats aprofitant el material mòbil originari són
unes de les avantatges del ferrocarril. Plantegem una estratègia alternativa
d’ampliació de la capacitat perquè aportaria una escalabilitat en l’oferta molt
més interessant per acoblar-se a la corba de demanda al llarg del temps:
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Figura 5. Capacitats unitàries possibles amb una estratègia alternativa d’ampliació de
flota.

Font: elaboració pròpia

Els avantatges d’aquesta configuració alternativa són nombrosos:
•

Ampliació de la capacitat unitària en un 43% de tots els trens des del
primer dia en comptes de posar tramvies dobles anecdòticament. Si en
hora punta es preveu mantenir els actuals 15 passos per hora i sentit
del tronc comú del Trambaix (un tramvia cada 4 minuts), però amb
demandes molt més elevades que a l’actualitat, resulta imperatiu
ampliar la capacitat unitària dels trens. Però a la proposta d’explotació
(pàgina 21, document 2) només es contempla introduir tramvies dobles
a 1 pas per hora i sentit l’any 2022, 2 passos el 2024 i 3 passos el 2029.
Sembla poc encertat discretitzar tant l’oferta en termes de capacitat
sobre una hora punta que serà d’alta intensitat amb unes oscil·lacions
impossibles de precisar amb intervals tan petits (4 minuts). Aquest
plantejament recorda als repetits i frustrats intents de TMB d’adaptar
oferta a demanda intercalant autobusos estàndard (12 metres),
articulats (18 metres) i biarticulats (26 metres) a una mateixa línia.
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8.

•

Permetre major escalabilitat entre oferta i demanda. Una política de
material mòbil que vagi més enllà de l’acoblament de tramvies actuals
(discretització d’oferta entre 100% o 200%), permetria més
adaptabilitat hora punta / hora vall, temporada alta / temporada baixa,
línies d’alta demanda / línies de baixa demanda (àmbit Besòs), etcètera.
L’ampliació de tramvies actuals combinada amb l’adquisició de nous
tramvies petits permetria una discretització de l’oferta superior a
l’actualitat: 75%, 100%, 143%, 150% i 200% (vegeu figura següent).

•

Permetre una adaptació més ràpida i econòmica dels tramvies actuals a
la circulació sense catenària. Els dos nous mòduls necessaris per
ampliar els tramvies actuals, que passarien de 5 a 7 mòduls (de Citadis
302 als nous 402), s’aprofitaria per incloure el sistema de bateriescondensadors o d’alimentació per 3r carril que permet circular sense
catenària, i evitaria grans transformacions dels bogies actuals.

•

Permetre una operació més econòmica de línies de baixa demanda,
com l’actual línia T6 o una hipotètica futura línia interna per al Baix
Llobregat gràcies a la incorporació de tramvies curts (Citadis 205).

Incrementar l’aprofitament de l’ona verda semafòrica. A Barcelona el tramvia no té
prioritat semafòrica absoluta: el sistema semafòric actual dóna via lliure al tramvia
dins d’unes ones verdes preestablertes, coherents amb la resta dels carrers de la
ciutat. El tramvia només pot modificar allargar aquestes ones uns pocs segons,
però sempre respectant la cadència i cicles preestablerts, de 95 o 120 segons.
Cada grup semafòric detecta la presència d’un tramvia quan aquest circula sobre
una balisa situada a ran de terra a una certa distància de la cruïlla. És una espècie
de cantonament ferroviari fix associat a la senyalització viària. El sistema
semafòric calcula si dóna via lliure al tramvia o no en funció d’aquesta distància
fixa i d’una marxa tipus teòrica, que ha d’incorporar els paràmetres del traçat i els
hipotètics temps de parada en cas d’existència d’una estació. Es tracta d’un
sistema que, en determinades ocasions, barra el pas als tramvies quan porten una
marxa més ràpida que la teòrica. Per flexibilitzar aquest sistema es poden
plantejar algunes alternatives:
•

Quan hagi compatibilitat total amb el verd del trànsit paral·lel aprofitar
directament la seva ona semafòrica sense necessitat d’haver de
detectar els tramvies per una balisa.

•

Fer una detecció dinàmica dels tramvies a partir d’un sistema de ràdio
o GSM-R que permeti simular una marxa tipus real segons la velocitat
en cada moment. El sistema indicaria al maquinista quina velocitat de
trajecte hauria de mantenir per poder arribar a la cruïlla amb via lliure,
sempre per sota de la màxima. Quedaria a discreció del maquinista
aprofitar-ho o no en funció de les condicions de contorn.
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9.

Dissenyar una explotació més robusta i atractiva als usuaris amb línies directes.
9.1. El document no justifica per què es descarta l’opció de connectar la Diagonal
central amb el ramal de Ciutadella (pàgina 9, document 2), opció que
permetria explotar els tres trams del Trambesòs amb una explotació
simètrica del Trambaix. Cal tenir present que totes les línies que es puguin
connectar amb els intercanviadors de la Diagonal amb traçats més directes
tindran un nivell de càrrega superior. Potenciar aquest efecte i connectar
directament tots els ramals amb la Diagonal maximitzarà la demanda.
9.2. Es rebutja un model operatiu de 4 línies a la Diagonal que obligui a
incrementar l’interval de pas als ramals actuals, de 12 a 14 o 16 minuts. Els
intervals de pas a les línies dels nous models de xarxa que s’adopten a
projectes de metro, autobús i rodalies en àmbits d’alta freqüència estan al
voltant de 5-12 minuts, no superiors. Els models operatius de 4 línies al
tronc central (pàgina 10, document 2) donen un bon servei a la Diagonal
però empitjorarien el servei actual al Baix Llobregat i Besòs. En canvi, un
model operatiu de 3 línies al tronc central (pàgina 11, document 2) no
perjudica el servei actual i fins i tot el podria millorar segons els cicles
semafòrics.
9.3. Es rebutja un model operatiu de 6 línies (3 desdoblades) a la Diagonal per la
seva poca resiliència davant d’una incidència. Crear una explotació amb
moltes línies redueix la capacitat d’aïllar un problema d’interrupció de línia
sense afectar tot el sistema (efecte Rodalies al túnel de Pl. Catalunya).
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Figura 6. Explotació actual de la xarxa Trambaix i Trambesòs, amb tres línies independents
cadascuna.

Font: elaboració pròpia

Figura 7. Proposta de nova ordenació de línies amb 3 línies radials des de la Diagonal i 2
serveis comarcals.

Font: elaboració pròpia
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Figura 8. El model amb 3 línies troncals a la Diagonal i 2 comarcals quedaria reforçat amb
un material mòbil més adequat a les demandes de cadascuna.

Font: elaboració pròpia

Beneficis d’aquest model:
•

Intervals de pas homogenis a tots els trams

•

Tots els ramals entren en càrrega, en connectar-se per les vies més directes
amb la Diagonal. Es milloren radicalment els temps de viatge i connexions
Sant Adrià de Besòs i Sant Martí de Barcelona (totes les parades de la línia
T5 i T4 actuals), a Sant Joan Despí (parades Bon Viatge, La Fontsanta,
Centre Miquel Martí i Pol i Llevant Les Planes), a Esplugues (parada La
Mallola), a Sant Just Desvern (parada de Rambla de Sant Just, Walden,
Torreblanca i Consell Comarcal) i en un futur el centre de Sant Feliu de
Llobregat.

•

Cap parada perd freqüència

•

Bona adaptació de material mòbil a la demanda

Inconvenients d’aquest model:

10.

•

Obliga a replantejar la parada de Glòries, per fer possible la parada de la
línia Ciutadella – Baix Llobregat.

•

Necessitat de desdoblament del tram Montesa-Centre Miquel Martí i Pol
(positiu a efectes de servei)

Fer coincidir els escapaments (parell d’agulles entre les dues vies) i els
seccionadors elèctrics. Per tal de minimitzar els trams inutilitzats davant d’una
avaria elèctrica i/o interrupció exterior de la línia és molt convenient unificar les
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seccions elèctriques amb les seccions de via entre escapaments, no només a la
nova connexió tramviaire sinó a les xarxes actuals del Trambaix i Trambesòs.
11.

Ampliar el nombre d’escapaments per reduir el trams amb servei suspès en cas
d’incidència. Als plànols d’urbanització (pàgines 313-325, document 1) no
apareixen les agulles actuals d’entrada a l’estació de Francesc Macià i entre
Francesc Macià i Glòries només apareixen dos escapaments a tot el tram central,
un a Diagonal-Tuset i l’altre a Diagonal-Girona. En l’àmbit del projecte de Canòpia
Urbana de Glòries es preveuria un 3r escapament al costat Besòs de la parada de
la plaça, abans de la bifurcació entre les línies de Diagonal i de Gran Via.

12.

Estudiar la necessitat d’acoblaments automàtics entre tramvies. Actualment
l’operació d’acoblament entre tramvies s’ha de fer als tallers, limitant les
possibilitats operatives i de reacció davant d’una incidència. L’automatització dels
acoblaments entre tramvies, com a la resta de xarxes ferroviàries, permetria
flexibilitzar les operacions i adaptar-se millora a la demanda.

13.

Modificació del mobiliari de les parades del tramvia. La interconnexió dels
tramvies podria utilitzar-se per replantejar l’actual informació dinàmica de les
parades, basada en tres línies de teleindicador que mostren destinacions i temps
d’espera ordenats per línia. Per facilitar la lectura es proposa ubicar teleindicadors
transversals a l’andana -no paral·lels- amb un tamany de lletra més gran i ordenar
les destinacions per temps d’espera i no per línia.

SOBRE EL SISTEMA D’ELECTRIFICACIÓ TRAMVIAIRE I ESPAI PÚBLIC

14.

L’estudi informatiu hauria d’abordar les possibilitats de millora estètica de la
catenària, fins i tot als tramvies actuals, especialment a l’entorn de Glòries o
Montesa. L’estudi informatiu inclou una comparativa entre diferents sistemes
d’electrificació i esmenta com a inconvenient l’impacte visual de la catenària aèria
posant com a exemple alguns punts de les xarxes Trambaix i Trambesòs (pàgina
275 i 276, document 1). En aquest sentit convé recordar que la catenària té
implantacions molt més estètiques i agraciades a altres ciutats del nostre entorn,
com Bilbao o Montpeller. Com a exemple gràfic es mostren a continuació dues
situacions comparables: la rotonda de Montesa a Esplugues-Cornellà, i l’espai
davant la Gare Saint Roch, a Montpeller:
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Figura 9. Es necessiten 21 postes per subjectar la catenària a la confluència de 3
parells de vies a la bifurcació de Montesa (Esplugues-Cornellà).
Vista de la plaça a vol d’ocell. Els postes de catenària són extraordinàriament
nombrosos i interrompen la visual des de tots els carrers. S’observen postes molt
propers entre sí. Als 21 postes s’ha de sumar alguns fanals.

Vista de la plaça a nivell de terra des del primer poste superior esquerre.

Font de les imatges: Street View, Google.
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Figura 10. Es necessiten 12 postes per subjectar la catenària a la confluència de 4
parells de vies davant l’estació de Saint Roch (Montpellier).
Vista de la plaça a vol d’ocell. Es pot observar un espai diàfan i lliure de postes
d’electrificació a la seva àrea central, compatible amb les visuals des dels carrers
cap a l’estació. La il·luminació s’integra a façanes i a alguns postes.

Vista de la plaça a nivell de terra des del primer poste superior esquerre.

Font de les imatges: Street View, Google.
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15.

El principal efecte visual de la catenària no és el cable sinó els postes, que poden
ser dissimulats entre l’arbrat de la Diagonal, ser més reduïts de secció i integrar
els fanals. Segons el mateix estudi informatiu, les alternatives a la catenària no
garanteixen la mateixa fiabilitat, autonomia o recuperació energètica. Davant
l’eventual electrificació de la interconnexió amb catenària a tot el recorregut o
una part del mateix, es demana integrar els postes a la línia d’arbrat i integrats
amb els fanals per reduir l’impacte visual i donar més seguretat a l’entorn de les
vies. També es pot optar per una catenària atirantada (catenària funicular), sense
mènsules ni postes addicionals respecte els fanals.
Figura 11. Av. Meridiana, amb catenària subjectada per postes contigus a les vies

Foto: recursos propis
Figura 12. C. Taulat, amb catenària funicular ancorada als fanals de les voreres

Foto: recursos propis
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Figura 13. Electrificació amb pals de catenària laterals. Opció poc estètica.

Font: elaboració pròpia

Figura 14. Electrificació amb pal de catenària central. Opció poc estètica

Font: elaboració pròpia

Figura 15. Electrificació amb pal de catenària lateral, permet reduir el nombre de
postes

Font: elaboració pròpia
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Figura 16. Electrificació amb catenària atirantada, amb molt baix impacte visual

Font: elaboració pròpia

Figura 17. Electrificació amb 3r carril

Font: elaboració pròpia

16.

Estudiar l’ampliació de l’espai de vianants i de verd a la plaça de Verdaguer. Es
tracta d’una cruïlla amb molta superfície asfaltada pel fet d’abastar totes les
trajectòries rectilínies dels carrers que s’hi troben. Per exemple, un petit
trencament de la linealitat del Passeig de Sant Joan permetria guanyar superfície
de vorera i integrar el monument en la futura zona enjardinada de la Diagonal,
evitant l’efecte d’aïllament sobre el trànsit de l’actualitat. En qualsevol cas es
planteja reduir l’aspecte de cruïlla en favor del d’una plaça.
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Figura 18. Integració del tramvia a la plaça Verdaguer present a l’estudi informatiu

Figura 19. Proposta 1 d’integració alternativa a la plaça Verdaguer incorporant zona
verda al voltant del monument i segregant més el tramvia
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Figura 20. Proposta 2 d’integració alternativa del tramvia a la plaça Verdaguer
incorporant zona verda al monument, amb carril bici central circumval·lant la plaça i
tramvia més segregat

Figura 21. Proposta 3 d’integració alternativa del tramvia a la plaça Verdaguer amb
millor continuïtat del passeig central per a vianants i monument visitable amb vies
separades.
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Figura 20. Proposta 4 d’integració alternativa del tramvia a la plaça Verdaguer amb
millor continuïtat del passeig central per a vianants i monument visitable amb vies
juntes.

Figura 20. Proposta 5 d’integració alternativa del tramvia a la plaça Verdaguer amb
millor continuïtat del passeig central per a vianants i monument visitable amb vies
juntes.
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17.

Estudiar agrupar el carril bici i el tramvia de la Diagonal al cantó mar a les cruïlles
de les places Verdaguer i Cinc d’Oros. Aquesta opció pot ajudar a generar nous
espais públics (vegeu punt anterior) o reordenar els fluxos viaris i de vianants de
forma més còmoda.
Figura 20. Propostes d’ordenació de fluxos agrupant tramvia i carril bici pel cantó mar.
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18.

Estudiar configuracions alternatives de la plaça Francesc Macià que redueixin la
interacció entre el tramvia i el trànsit procedent d’Urgell cap a la Diagonal (sentit
Llobregat). El pas del tramvia per la plaça de Francesc Macià plantejat a l’estudi
informatiu es fa bàsicament en calçada durant tot el recorregut, generant una
cruïlla de 130 metres compartida amb el trànsit, amb una de les vies operant en
contrasentit al trànsit, i tot plegat haurà de ser gestionat semafòricament. Tenint
en compte la càrrega del trànsit futur procedent d’Urgell cap a la Diagonal, en
sentit besòs, es proposen dues solucions per “guardar el tramvia” sobre plataforma
reservada en la part central de la plaça:
ALTERNATIVA 1. Integrar el pas del tramvia a Francesc Macià dins la rotonda
mantenint-ne el verd central. Es tracta de replicar el criteri implantat a la resta de
les línies Trambaix i Trambesòs.
Figura 22. Proposta d’integració alternativa del tramvia a la plaça Francesc Macià (en
groc) integrant-lo dins la rotonda.

Font: modificació plànol de l’estudi informatiu.
Pel que fa la integració urbanística cal tenir present que una via amb gespa
permet mantenir la fisonomia actual de la plaça. Si finalment s’opta per un model
sense catenària al pas per Francesc Macià, l’única diferència respecte la rotonda
actual seria la presència dels carrils arran de terra, pràcticament imperceptibles
gràcies a la gespa. A més, el tramvia es convertiria en una possibilitat per gaudir
visualment del petit estany de Rubió i Tudurí representant l’illa de Menorca, fins
ara envoltat d’un trànsit que impedeix contemplar aquest espai. Existeixen
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nombrosos exemples europeus i americans d’integració del tramvia amb parcs
públics, fonts i monuments.
ALTERNATIVA 2. Encerclar la plaça amb un sentit del tramvia a cada banda en
plataforma reservada.
Figura 23. Proposta d’integració alternativa del tramvia a la plaça Francesc Macià (en
groc) encerclant la rotonda.

Font: modificació plànol de l’estudi informatiu.

PROPOSTA DE MILLORA DEL SERVEI DE BUS
19.

Es valora molt positivament la solució de plataforma mixta bus-tramvia al tram
Passeig de Gràcia – Via Augusta, sense parades per a cap dels dos modes de
transport. Les parades dels autobusos i dels tramvies es faran fora d’aquest tram
compartit per tal de no comprometre la capacitat ni l’explotació dels dos sistemes.
Aquesta permetrà mantenir el recorregut d’alguns eixos verticals importants de la
Nova Xarxa Bus, al mateix temps que s’hi millorarà l’explotació dins el tram més
sol·licitat de la Diagonal.

20.

És important habilitar un recorregut en sentit mar/Llobregat per a autobusos a la
Travessera de Gràcia entre Balmes i Calvet amb l’objectiu d’acollir les línies 27 i
32 (futura D40), que proposem també per a la línia H8. Aquesta solució per a
l’autobús aportaria recorreguts més lineals i una separació entre eixos horitzontals
més homogènia que els proposats a l’estudi informatiu (punt 7.1.5, document 1).
Per tant es proposa un recorregut per a l’H8 que millori l’eficiència de la Nova
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Xarxa Bus (NXB) pel que fa cobertura i velocitat comercial en la mesura del
possible. A continuació es mostren uns plànols amb el traçat plantejat a l’estudi
informatiu i les propostes alternatives plantejades per la PTP, tot indicant-se les
equidistàncies entre els sentits Besòs (B) i els sentits Llobregat (L) de les línies
horitzontals H6 a H12.
Figura 24. Alternativa prevista per a la línia H8 a l’estudi informatiu

Font: elaboració pròpia

Figura 25. Alternativa A plantejada per la PTP per a la línia H8

Font: elaboració pròpia
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Figura 26. Alternativa B plantejada per la PTP per a la línia H8

Font: elaboració pròpia
21.

En cas de no acceptar-se l’al·legació anterior es planteja una modificació del
desviament per mantenir el màxim de l’actual cobertura de la línia H8.
Figura 27. Proposta de variant sobre l’alternativa prevista a l’estudi informatiu C per a
la línia H8

Font: elaboració pròpia
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Annex número 1. Proposta de millora d’explotació
dels ramals Trambaix i Trambesòs
Algunes estacions de la xarxa disposen d’una freqüència de pas molt baixa si es
comparen amb el metro (3-8 minuts) o el bus de nova xarxa (5-7 minuts):
•

Trambaix. Els dos ramals cap a Cornellà – Sant Joan Despí, i cap a Sant Just
Desvern – Sant Feliu són explotats amb tres línies, cosa que provoca un baix
nivell d’oferta en comparació amb el tram comú Esplugues – l’Hospitalet –
Barcelona. Els intervals de 4 minuts del tram comú es converteixen en 12 minuts
als ramals amb una única línia en servei: T2 entre Bon Viatge i Les Planes i T3
entre Montesa i Sant Feliu | Consell Comarcal. Aquest fet esdevé especialment
problemàtic quan l’oferta s’adequa a l’hora vall i oferta de caps de setmana.

•

Trambesòs. L’explotació de dues línies per servir la Gran Via i una línia per servir
la Diagonal genera un baix nivell d’oferta als extrems de la Gran Via, Badalona i
la Mina – Sant Adrià, en comparació amb la Diagonal.

Figura 28. Parades amb temps d’espera elevat degut a la configuració de les línies Trambaix
i Trambesòs destacades en vermell i carbassa.

Font: elaboració pròpia
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Es constata que el tramvia presenta algunes limitacions per ampliar la capacitat als
ramals, com la parada en via única de Llevant | les Planes a la línia T2 o els trams en via
única entre Montesa i Rambla de Sant Just a la línia T3, i entre Llevant | Les Planes i
Bon Viatge a la línia T2 i entre La Farinera i Can Jaumandreu a la línia T5.
La semaforització i la velocitat comercial són millorables. L’algoritme semafòric que
autoritza el pas dels tramvies per les interseccions està més optimitzat per a la prioritat
semafòrica total que es practica a Sant Adrià, Badalona, Sant Joan Despí o Sant Just
Desvern que per a la microregulació (capacitat de modificar les fases per pocs segons)
que es practica a Barcelona, l’Hospitalet, Esplugues i Cornellà. L’activació dels semàfors
al pas del tramvia per una balisa ubicada a terra en un punt en concret obliga a definir
unes marxes tipus rígides sobre una explotació semafòrica que és canviant.
La demanda del Trambaix és elevada però no la del Trambesòs. La xarxa Trambesòs
planteja uns recorreguts poc competitius per a les línies T5 i T6:
•

El trajecte de la línia T5 (Gran Via – Gorg) planteja un cert paral·lelisme amb els
serveis de bus H12 i metro L2, més freqüents i amb més penetració al centre
urbà. A més, la L2 de metro és més directa entre Gorg i Barcelona.

•

La línia T6, creada per donar servei al barri de la Mina, mai no ha estat un èxit
comercial. En un primer moment funcionava des de Gorg fins a Est. de St. Adrià i
ara ho fa des de Glòries – Gran Via fins a Estació de Sant Adrià. En tots els casos
ha tingut baixa freqüència de pas i un recorregut amb pocs punts d’atracció.

Figura 29. Línies en explotació l’actual Trambaix i Trambesòs

Font: elaboració pròpia
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Caldria plantejar una explotació més competitiva als ramals del Trambaix i Trambesòs
per a què siguin més competitius amb el cotxe. En primer lloc caldria estudiar mesures
de gestió sobre les infraestructures actuals, o lleugerament modificades:
•
•

•

Millora de la programació semafòrica i eliminació d’alguns girs a l’esquerra del
trànsit privat.
Reconfiguració del servei del ramal de la Mina (T6) per generar un itinerari
complementari al metro i no paral·lelament desfavorable, que connecti el Gorg,
la Mina, el Campus Diagonal Besòs amb Glòries per Diagonal (vegeu .
Reconfiguració de la línia T2 per enllaçar Bon Viatge amb la Diagonal sense
passar per Cornellà, amb un itinerari més directe i competitiu amb el vehicle
privat. La explotació de les línies T1 i T2 podria ser creuada, és a dir, sense
aturar-se a Bon Viatge més enllà del temps necessari per fer una parada i temps
de regulació en línia. Aquesta opció requereix un estudi de la capacitat de la via
única entre Montesa i Bon Viatge per Les Planes i si s’escau requerir alguna
duplicació de via.

A continuació es presenten algunes idees per fer més lineals els recorreguts (Trambaix
T2 i T3) i/o menys solapats amb el metro (Trambesòs T5 i T6).
Figura 30. Hipòtesi d’explotació amb una línia T2 més directa i una T6 que connecti
Badalona i Sant Adrià amb el campus Diagonal Besòs

Font: elaboració pròpia
És necessari executar la variant de Laureà Miró – Carretera Reial a Esplugues i Sant Just.
Es tracta d’un baipàs per millorar els temps de viatge i ampliar la capacitat del ramal
Sant Just – Sant Feliu del Trambaix, que ja hauria d’estar construït segons la
planificació oficial. Aquesta variant, que caldria fer en via doble i mixta per a autobusos
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i vehicles d’emergència, permetria una millora substancial dels temps de viatge a la
línia T3, fent-la tan competitiva com la T1. També es podria reconfigurar la línia T2 per
enllaçar Bon Viatge amb la Diagonal sense passar per Cornellà. Aquesta actuació
s’hauria de combinar amb l’acabament de l’estació d’Ernest Lluch a la línia 5 del metro
de TMB per donar ràpida accessibilitat al metro a la població de Sant Feliu, Sant Just i
Esplugues. A continuació es plantegen possibles explotacions del sistema:
Figura 31. Hipòtesi d’explotació amb la línia T3 per Laureà Miró i T2 més directa

Font: elaboració pròpia
Figura 32. Hipòtesi d’explotació amb la línia T2 i T3 per Laureà Miró

Font: elaboració pròpia
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