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1 El tramvia i els perllongaments de metro convencional, els grans èxits del PDI 2001-2010

Font: elaboració pròpia a partir de PDI 2001-2010 i xifres de demanda de Transmet Xifres.
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Apunts sobre la línia 9 i 10. Aquest projecte té els següents problemes. 

1. Abast territorial. Inicialment estava pensada per unir la Zona Franca i La Pau i finalment
ha estat ampliada de El Prat fins a Badalona / Santa Coloma, que són zones urbanísti-
cament complexes. El tram del Prat és qüestionable es podria haver resolt amb amplia-
cions de Renfe o la L2 de metro. 

2. Amplia secció de túnel. El gran diàmetre i el túnel de dos pisos facilita la construcció de
les estacions sense que se n’hagin d’excavar les andanes en superfície en tota la seva
llargària, però implica anar molt més profund, fet que pot dissuadir els usuaris per haver
de fer llargs trams en escala mecànica o tancar-se en una ascensor ràpid.

 

3. El sistema de finançament. És un projecte macroeconòmic on les constructores avança-
ven els diners i l’operador torna els diners via cànon financer per l’ús de la infraestructu-
ra. 
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SITUACIÓ DRAMÀTICA. Actualment, està executat un 90% del projecte, nomes falten 4 kms entre
Lesseps i Manel Girona. A banda del túnel falta fer la llosa intermèdia, les estacions i la senyalització.
Així que per finalitzar les obres encara queden moltes tasques a fer i centenars de milions d’euros a
invertir. 

La Generalitat, en no disposar de diners suficients per completar el projecte ha decidit el següent:

• Prioritzar les inversions en posar en marxa el tram sud de la línia, entre Zona Universitària i
l’Aeroport T1, encara pendent d’inversions d’infraestructura entre cotxeres i l’enllaç de Can Tries
| Gornal, senyalització i parament d’estacions. 

• Aplaçar l’avenç de les dues tuneladores del tram central. La tuneladora que estava foradant el
tram Sagrera – Mandri en situació d'abandonament a la zona de Lesseps, havent realitzat el
tram Sagrera  -  Lesseps.  La  tuneladora  que  perforava  el  tramGornal  –  Mandri  es  troba  en
situació de parada a Manuel Girona, havent realitzat el tram Gornal – Manuel Girona.   

El cost de limitar l’eficàcia del transport públic al subsòl és massa car. Sobre aquesta comparativa cal
esmentar el següent:

• Només la L11 supera les previsions inicials (PDI 2001)

• Les ampliacions de la L2 a Badalona, la L3 fins Trinitat, la L5 fins a Vall Hebron i la xarxa de
TramBaix les xifres de demanda són similars a les previstes. 

• Per contra, la L9, el TramBesos o l’Aeri d’Olesa han estat infraestructures amb una demanda
molt per sota de la inicialment prevista. 

• El cost/km promig del metro a estat sobre els 100 MEurs/km, el tramvia se situa sobre els 20
Meurs/km (incloent-hi trens i reurbanització dels carrers per on passa)línia  i les ampliacions de
FGC al voltant dels 115 MEurs/km. 

La part executada del PDI té un sobrecost del 142% del pressupost inicial. En el cas de la L9 està sent
de 2,32 vegades sense tenir en compte el sistema de finançament.  Es tracta de l’obra pública més cara
de la història de Catalunya, amb despesa financera haurà requerit més de 16.000 M€ i s’acabarà de
pagar  als  voltants  del  2040,  comprometent  bona part  del  pressupost  del  Departament  de Territori  i
Sostenibilitat fins aleshores.
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2  El transport públic de superfície també pot ser competitiu 

Cal tenir en compte que la principal eina de potenciació del transport públic urbà vindrà per la
ordenació de l’espai públic en superfície. En aquest sentit caldria contemplar mesures especials
per  als  transports  públics  bus,  bus  interurbà  i  tramvia,  i  no  restringir-los  a  formar  part
exclusivament de la xarxa viària principal en el debat de les superilles.

BERLIN (DE)
1.500.000 habitants
Plaça d’Alexanderplatz, una doble plaça on els vianants i els transports públics tenen el 100% del
protagonisme. Hi conflueixen línies de tramvia, autobús i una estació en viaducte que concentra un
alt nivell de servei de trens regionals, de rodalies i de llarg recorregut.
Foto: Erik Körschenhausen. 20.05.2013

La reforma de la plaça de Glòries és la primera oportunitat per generar un gran espai urbà amb 
discriminació positiva cap al transport públic, la bicicleta i el vianant. Els cotxes no podran atravessar
la plaça. 
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Liège (BE) – 200.000 habitants
Grand-Place a Liège, accessible només amb modes de
mobilitat no motoritzats o transports públics.  
És el punt neuràlgic de la ciutat

Lüneburg (DE) - 73.000 habitants
Casc històric. Zona de vianants. Sense aparcaments 
localitzats, excepte càrrega i descàrrega.  El principal 
node de bus urbà és situat al centre històric. 

Freiburg (DE) - 210.000 habitants
Principal cruïlla del transport públic en un entorn 
de vianants i ciclistes.

Mönchengladbach (DE) - 260.000 habitants
Carrer bus d’1,2 quilòmetres connectat amb l’estació de 
ferrocarrils 

Antwerpen / Ambères (BE) – 460.000 habitants
Travessia d’un parc urbà amb parada. Separació vegetal
de la zona de jocs i de passeig a

Dresden (DE) – 525.000 habitants
Ajardinament de plataforma mixta d’autobusos i 
tramvies per a autobusos 
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Vitoria-Gasteiz (ES) - 240.000 habitants
La xarxa d’autobús i tramvia s’endinsa a l’interior de la “superilla” central de Vitoria-Gasteiz. A la imatge,
Plaza de la Virgen Blanca.

Strasbourg (FR) – 440.000 habitants
Plaça “Homme de Fer”, considerada el punt neuràlgic de la més gran xarxa de tramvies a França. Tant
el nom com la estructura metàl·lica ubicada al seu punt central  reforcen la idea de centralitat,  espai
públic i transport públic. 

7 / 26



3 Vigència tecnològica del tramvia. Problemàtica de Barcelona

La prioritat de circulació del transport públic depén del tipus d'infraestructura de què disposa i del 
grau de prioritat semafòrica en cas que comparteixi circulacions amb altres vehicles. 

La principal diferència entre un bus d'altes prestacions i un tramvia és el guiatge ferroviari del segon.
El guiatge ferroviari permet una menor ocupació d'amplada (a igual velocitat comercial i amplada de
vehicle), disposar de vehicles llargs evitant l'efecte acordió de l'acumulació d'autobusos i un menor
fregament  de les rodes,  que es tradueix  en un menor  consum energètic  i  emissions de gasos
contaminants i d'efecte hivernacle, fins i tot quan comparem propulsions equivalents (tramvia elèctric
– troleibús). 
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Figura A01. Implantació a Europa. 

3.1. VIGÈNCIA TECNOLÒGICA DEL TRAMVIA. El tramvia és un mitjà de transport ferroviari de
superfície  molt  arrelat  a  Europa  central  (vegeu  figura  A01),  que  ofereix  unes  prestacions  de
capacitat i velocitat comercial a cavall entre una línia de metro i una xarxa de bus d’alta capacitat,
amb un reduït consum energètic (vegeu figura A02).  

El tramvia està present a més de 280 ciutats europees i té més de 11.000 quilòmetres de via, amb
un creixement constant a Europa central. Des de 1984 el tramvia s’ha reincorporat a més de 50
ciutats, tant com a transport principal com en combinació amb plataformes segregades de bus i
noves línies de metro.

Com a transport  públic  de superfície,  segueix  sent  l’únic  capaç de fer  front  a  una mobilitat  en
automòbil equivalent a tres o més carrils de circulació per sentit, motiu pel qual s’ha consolidat com
a eina activa de reducció del trànsit a ciutats com Praga, Viena, Estrasburg, Bordeus o Montpeller. 

Des d’algunes tribunes s’ha afirmat que el tramvia empra una tecnologia ferroviària obsoleta, però el
cert és que la majoria de sistemes guiats de transport, ja siguin tramvies, metros o línies de rodalies,
segueixen emprant carrils front sistemes pneumàtics. La capacitat superior, la robustesa del guiatge,
el menor consum energètic i els menors costos de manteniment són els principals motius (vegeu
figura A02).
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Figura A02. Emissions de CO2 i capacitats màximes per carril de diversos transports urbans en condicions de fluïdesa. 
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3.2.  CRONOLOGIA  DEL  TRAMVIA  A  BARCELONA. L’any  2001  l’Autoritat  del  Transport
Metropolità,  d’aleshores  consorci  format  per  la  Generalitat  de  Catalunya  (51%),  Ajuntament  de
Barcelona (25%) i Entitat Metropolitana del Transport (24%), aprova la implantació del tramvia a tot
l’eix de la Diagonal amb les reticències de l’Ajuntament de Barcelona pel que fa el tram central de la
Diagonal.  Des  d’aquell  moment  les  decissions  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  han  impedit  la
culminació de la xarxa tramviaire barcelonina generant una situació inèdita a Europa, el “tramvia
interruptus”. A continuació s’adjunta una petita cronologia d’aquests fets:

• 1989: L’empresa pública Transports Metropolitans de Barcelona planteja la creació d’un tramvia
modern que recorri tota la Diagonal.

• 2001: s’aprova el Pla Director d’Infraestructures 2001-2010 de l’Autoritat del Transport Metropo-
lità, amb dues peces bàsiques per al transport públic urbà: la línia 9 i el tramvia per tota la Dia-
gonal. El tramvia s’iniciaria pels extrems i la seva construcció i explotació seria privada. La inter-
connexió es planteja amb dues alternatives: en superfície o soterrat.

• Abril 2004: inauguració del Trambaix, 1r tramvia modern de l’àrea metropolitana. Des de 1984
més de 160 ciutats han reincorporat aquest sistema de transport 100% elèctric i de capacitat in-
termèdia entre el metro i el tramvia a Europa.

• Desembre 2005: Hereu rebutja la connexió del tramvia per la Diagonal, en contra de les reco-
manacions dels responsables del transport públic metropolità i d’entitats en defensa de la mobi-
litat sostenible.

• Juny 2006: l’enquesta de mobilitat quotidiana, amb 106.000 enquestat, situa el tramvia com a
transport públic millor valorat, amb un 7,78 i 7,39 sobre 10 pels usuaris habituals i esporàdics
respectivament. 

• Setembre 2008: el Consell Plenari aprova la reforma de la Diagonal
• Gener 2009: el Consell Plenari aprova que s’esculli el projecte de reforma per la via d’una con-

sulta ciutadana.
• Desembre 2009: s’aprova un document de base per a la reforma elaborat a partir d’un procés

participatiu previ de 30.000 persones via butlletes, on es recullen 150.000 propostes. El 75% de
les butlletes aposten pel tramvia a la Diagonal. 

• Maig 2010: 137.454 barcelonins voten “C: cap de les dues opcions anteriors”, 20.447 voten “A:
Convertir la Diagonal en un bulevar i 14.260 voten “B: Rambla”. Les propostes A i B reduien tres
i dos carrils per sentit respectivament.

• Gener 2011: Trias fa pública la seva intenció de reformar la Diagonal sense tramvia i per trams.
Trias considera que la “C” no vol dir “no a la reforma” sinó preservar un més gran nombre de
carrils de circulació privada i prescindir del tramvia.

• Maig 2012: Trias guanya les eleccions municipals.
• Juliol 2012: Trias rebutja la connexió del tramvia per la Diagonal, en contra de les recomanaci -

ons dels responsables de l’Autoritat  del  Transport  Metropolità,  la Generalitat  de Catalunya i
nombroses entitats en defensa de la mobilitat  sostenible,  entre les quals hi ha els sindicats
CCOO i la FAVB.

• Octubre 2012: anunci de la reforma del Pg. de Gràcia entre Gran Via i Diagonal
• Abril 2013: PP i CiU acorden l’ampliació de la previsió de la reforma del Pg. de Gràcia fins a Pl.

de Catalunya i els Jardinets de Gràcia i la reforma de la Diagonal entre Francesc Macià i Pg. de
Gràcia, perdent un carril lateral per sentit. La remodelació de la banda muntanya entre Via Au-
gusta i Pg. de Gràcia mantindria el nombre de carrils actuals, canviats de lloc.
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Figura A03. Motius municipals d’oposició al tramvia per tota la Diagonal

PERÍODE ALCALDE MOTIU D’OPOSICIÓ ARGUMENTAT PER L’AJUNTAMENT

2001-2006 Joan Clos
Impacte sobre el trànsit de vehicles privats.
Impacte sobre la xarxa de bus de TMB
Preferència per la construcció d’una línia de Metro o túnel de 
Rodalies.2006-2008 Jordi Hereu

2008-2012 Jordi Hereu
Fi de l’oposició municipal, però vinculació de la decisió de 
reforma de la Diagonal a una consulta fallida.

2012-2013 Xavier Trias

Impacte sobre el trànsit de vehicles privats.
Contraposició amb la nova xarxa de bus de TMB
Dubtes sobre la solvència tecnològica del tramvia (capacitat, 
energia, etc...)
Costos econòmics

3.4. BALANÇ DEL TRAMVIA ACTUAL, UNA DE LES MILLORS ACTUACIONS FERROVIÀRIES
DEL  PLA  DIRECTOR  D’INFRAESTRUCTURES  2001-2010.  Tramvies  i  sistemes  d’autobús
segregat tipus Bus Rapid Transit (BRT) tenen una inversió per plaça (oferta màxima) similar, tot i
que ofereixen llindars de capacitat molt diferents: 8.000 passatgers per hora i sentit per al tramvia
doble cada 3 minuts i 2.800 per al bus bi-articulat cada 3 minuts (vegeu figura A04). Pel que fa la
demanda, per cada Euro invertit  el tramvia ha aconseguit captar més demanda que la resta de
modes ferroviaris (vegeu figura A05). Malgrat tot,  la interconnexió de les xarxes inacabades del
tramvia, que en doblaria la demanda, topa amb l’oposició municipal de l’Ajuntament de Barcelona. 

Figura A04. Comparativa entre costos constructius, capacitat màxima ofertada i velocitats comercials de
Bus Rapid Transit (BRT),  tramvia i Metro, sense material mòbil

Font: PTP
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Figura A05. Resultat de les actuacions concloses del PDI 2001-2010. 

Actuació Cost
Demanda
diària cap-

tada

Reducció
diària  de

cotxes

Cost infra-
est. per usu-
ari (€/usuari)

Cost infraest.
per reducció

de vehicle
(€/cotxe)

TIR1

L11 49 7.850 432 6.242 113.426 4
Trambaix 300 55.932 11.075 5.371 27.125 11,9
Trambesòs 265 23.364 3.949 11.321 66.987 0,2
Aeri Esparreguera 5 324 84 13.889 53.419 -2,1
L3 Canyelles - Trinitat Nova 140 13.200 528 10.636 265.909 3
L9-L10 Can Zam-Gorg - Sagrera 1.267 28.930 2.314 43.782 547.269 -1,4
L2 Pep Ventura - Badalona PF 104 15.370 1.076 6.740 96.291 14,2
L5 Horta - Vall d'Hebron 311 31.200 1.872 9.981 166.346 3,5

Nota: L11, Trambaix, Trambesòs i  L9-L10 no gaudeixen de traçats cèntrics ni transversals a la
ciutat, com sí succeeix amb la L3, L2 i L5. . Actualment la demanda de la línia 9 és de 50.000
viatgers diaris. Font: PTP a partir de PDI 2011-2020

3.5.  LA  NOVA  XARXA  DE  BUS  I  EL  TRAMVIA  SÓN  COMPATIBLES  I  COMPLEMENTÀRIES:
HAURÍEN DE FORMAR PART D’UN PLA ÚNIC  DE  TRANSPORT  PÚBLIC  DE SUPERFÍCIE.  La
darrera argumentació municipal ha estat contraposar l’ampliació del tramvia amb la planificació d’una
nova xarxa d’autobús no respon a la lògica de la planificació del transport públic. Mentre generalment a
les ciutats europees els tramvies i autobusos són planificats simultàniament, fins i tot explotats per la
mateixa operadora, a Barcelona el tramvia ho planifica l’ATM i la nova xarxa de bus l’Ajuntament de
Barcelona. Públicament, l’Ajuntament de Barcelona suggereix que l’autobús elèctric o el bus biarticulat
fent cas omís a les diferenciacions tècniques aquí esmentades, generant una metodologia de treball
separada per al bus i per al tramvia que contrasta amb les ciutats que dissenyen conjuntament ambdós
modes de transport (Viena, Dresden, Nantes, Rouen...). 

Figura A06. Velocitats mitjanes d’explotació d’alguns transports públics en superfície, en km/h

Font: elaboració pròpia a partir de xifres de TMB i d’ATM

1   La taxa interna de retorn és la fórmula que integra la rendibilitat social i ambiental d’una inversió, i es calcula en 
funció dels costos constructius, de manteniment i la demanda de passatgers obtinguda. És el valor que utilitza 
l’Autoritat del Transport Metropolità per proposar les prioritats de les inversions del Pla Director d’Infraestructures.
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A més de les característiques energètiques i de capacitat, cal comptar que el tramvia està oferint una
velocitat comercial molt superior a la nova xarxa de bus (vegeu figura A06) degut al disseny de la seva
plataforma reservada i el sistema de validació de bitllets i entrada:

• Plataforma de circulació  més segregada que els carrils  bus habituals,  només separats  amb
pintura (*)

• Ubicació de la plataforma de circulació al centre de calçada, on es donen velocitats comercials
superiors gràcies a l’absència de girs a la dreta i d’operacions de càrrega i descàrrega (*)

• Entrada i sortida dels passatgers per totes les del vehicle com succeeix amb el Metro, agilitant
les operacions de parada. La validació també es fa al llarg de tot el vehicle, i no només per la
part frontal (*)

• Vehicles de gran capacitat, que permeten un flux de passatgers equivalent a 3 o més carrils de
circulació per cada cicle semafòric.

(*) aquestes característiques serien extrapolables al bus si  s’adaptessin plataformes tipus BRT 

3.6.  L’EXTENSIÓ DEL TRAMBESÒS AL CENTRE I LA CONNEXIÓ AMB EL TRAMBAIX FORMA
PART DE LA PLANIFICACIÓ OFICIAL DE L’ATM DES DE L’ANY 2001.  La connexió dels tramvies per
la Diagonal sempre ha estat a tots els plans directors de l’Autoritat del Transport Metropolità, des de
2001 fins a l’actualitat, però han estat les reserves municipals les que no han fet possible encara aquesta
connexió (vegeu figures A07, A08 i A09).

Figura A07. PDI 2001-2010. Avantprojecte 2001

Font: Autoritat del Transport Metropolità
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Figura A08. PDI 2001-2010. Aprovació 2002

Font: Autoritat del Transport Metropolità

Figura A09. PDI 2011-2020. Aprovació 2012

Font: Autoritat del Transport Metropolità

15 / 26



4  Trambesòs fins el centre de la ciutat

SITUACIÓ ADMINISTRATIVA: El ramal del Trambesòs entre la Meridiana i l’Estació del Nord va arribar
a estar  en obres l’any 2003, però aquestes foren paralitzades per l’Ajuntament de Barcelona al  poc
temps d’iniciar-se per no haver estat consensuades amb els veïns. El ramal s’estava executant per dins
del Parc de l’Estació del Nord perdent-se una important fracció de verd urbà consolidat, motiu que feia
els veïns reclamar l’ús de la vialitat existent per completar l’esmentat ramal. 

L’ampliació del Trambesòs cap al centre de la ciutat segueix incorporada en la planificació de l’ATM tot i
que “en estudi” dins el Pla Director d’Infraestructures 2011-2020, i no només fins l’Estació del Nord sinó
fins a la Plaça d’Urquinaona. Textualment es diu: “Any 2020: Estaran redactats els projectes constructius
dels perllongaments Ciutadella Vila Olímpica-World Trade Center i Glòries-Pl. Urquinaona si escauen”.
Vegeu planificació a les diferents versions del PDI des de 2001 fins a l’actualitat (figures A07, A08  i A09)

SITUACIÓ  POLÍTICA:  Tot  i  el  consens  tècnic  a  l’Autoritat  del  Transport  Metropolità  (ATM)  i  el
Departament de Territori i Sostenibilitat, és l’Ajuntament de Barcelona qui ha frenat diversos projectes
d’ampliació del tramvia proposats per aquestes darreres administracions. Vegeu punt ANNEX d’aquest
informe. 

ANOTACIONS TÈCNIQUES: 

Figura 16. Trambesòs actual i possible connexió amb el centre
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Font: elaboració pròpia amb cartografia de la web Tram.cat

• Tot i tractar-se d’una infraestructura ferroviària fixa, es tracta d’una obra de poca envergadura ja
que  amb  només  600  metres  de  noves  vies  –entre  la  Meridiana  i  l’Estació  del  Nord-
s’aconsegueix  revitalitzar  tota  la  xarxa  del  Trambesòs,  de  14  quilòmetres,  en  quedar
connectada amb les línies de Rodalies R1, R3 i R4 i l’estació del Nord d’autobusos. 

• Si es considera tot el ramal considerat per l’ATM, fins a la plaça d’Urquinaona (vegeu figura 16),
es requeririen únicament 1.000 metres de noves vies addicionals amb possibilitat per ubicar-hi
tres parades: Estació del Nord, Rafel de Casanova i Urquinaona. Possiblement el recorregut
aniria pel carrer d’Alí Bei i Ronda de Sant Pere. A més de les connexions amb altres transports
públics s’aconseguiria que el Trambesòs enllacés directament la part mar de la Diagonal (22@,
Poblenou) i la part nord de la Gran Via (Sant Martí) amb el centre de la ciutat, amb un increment
considerable de la demanda.

• La  proposta  veïnal  d’enllaçar  l’Estació  del  Nord  i  la  Meridiana  per  Alí  Bei  pren  la  mínima
distància possible, no ocupa àrees verdes i utilitza un carrer amb escàs trànsit.

• L’únic inconvenient físic per a la realització d’aquesta connexió era la manca de continuïtat del
carrer d’Alí Bei a causa de l’existència dels estreps del pont del carrer de Marina (vegeu figura
17). Aquest punt ha reformat recentment per convertir-lo en una cruïlla amb la mateixa rasant
(vegeu figura 18). Els pendents de la cruïlla resultant, de 25 i 30 mil·lèsimes per al carrer d’Alí
Bei,  són  perfectament  practicables  per  als  tramvies,  que  poden  transitar  còmodament  per
rampes de fins a 75 mil·lèsimes.

Figura 17. Carrer Alí Bei interromput pels estreps del pont del carrer Marina.

Font: El Periódico de Catalunya
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Figura 18. Nova cruïlla Marina – Alí Bei

Font: Ajuntament de Barcelona

• Cal valorar  la possibilitat  d’ús  de la plataforma tramviaire  per  part  dels  autocars  que  tenen
entrada i sortida a l’estació del Nord amb els següents objectius:

o Afavorir  la  intermodalitat  entre  autobús  interurbà  i  tot  l’àmbit  servit  pel  Trambesòs
(Glòries, 22@, Poblenou, Sant Martí...)

o Afavorir l’entrada i sortida d’autobusos a l’estació respecte els itineraris actuals 
En el tram de convivència entre autocars i tramvies no hauria de tenir parades.

• La  presència  d’una  plataforma  segregada  per  al  transport  públic  bidireccional  apta  per  a
autobusos requereix una amplada de 7,55 metres, que és compatible amb dues voreres de 4,9
metres i un carril de circulació, o amb voreres de 3,7 metres i dos carrils de circulació.

• Si la plataforma segregada per al transport públic bidireccional és destinada únicament per a
tramvies aquesta es pot estretar fins a una amplada de 6,6 metres, que és compatible amb dues
voreres de 5,6 metres i un carril  de circulació, o amb voreres de 4,3 metres i dos carrils de
circulació. Si s’opta per aquesta opció cal buscar una solució especial entre el punt d’entrada i
sortida d’autocars de l’estació del Nord i el carrer de Sardenya. 

• Segons càlculs aproximatius, la penetració del Trambesòs fins l’estació del Nord captaria una
demanda de 10.000 viatgers en dia feiner una vegada es consolidi el 22@. En funció del tipus
de penetració que es faci, Estació del Nord o Pl.Urquinaona / Pl.Catalunya, es podria reduir el
trànsit urbà al voltant de la plaça de Glòries entre 320 i 2.280 vehicles diaris menys  (més
informació al punt 6.1 de l’annex)

DEMANDA DE TRANSPORT DE L’EXTENSIÓ DEL TRAMBESÒS FINS EL CENTRE

• La connexió del  Trambesòs amb la principal  estació d’autocars de Barcelona i  les línies de
Rodalies  R1, R3 i R4 simplificaria  la connexió del  Poblenou i  22@ amb l’àmbit  metropolità,
evitant el doble transbordament actual dins del mode ferroviari.

• En comparar la demanda diària del Trambesòs actual amb la que s’esperava als estudis de
l’any  2002,  quan  es  va  licitar  fins  a  l’Estació  del  Nord,  trobem  una  diferència  de  10.000
passatgers menys (vegeu figura A10). Aquesta diferència s’explica a partir de dues causes:

o Finalment no es va construir el ramal entre l’Estació del Nord i la Meridiana
o S’esperava un desenvolupament urbanístic superior en l’àmbit de la Diagonal al 22@
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Figura A10. Demanda esperada i transportada al Trambesòs

Trambesòs 2012
Trambesòs fins a
l’Estació del Nord

Diferència

Llargària 14 km 14,5 km +0,6 km
Parades 27 parades 28 parades +1 parada
Demanda anual 7,7 milions de

passatgers
10,5 milions de

passatgers
+2,8 milions de

passatgers
Demanda dia feiner 25.000 passatgers 35.000 passatgers +10.000 passatgers

Taula elaborada a partir de dades del “Pla Director d’Infraestructures del Transport 2001-2010”,
de l’any 2001 i de “Transmet Xifres”, de l’any 2012. Autoritat del Transport Metropolità.

D’altra banda a l’enquesta duta a terme entre els usuaris del Tram, les persones que realitzaven
prèviament el mateix trajecte en vehicle privat són entre el  3,2% i 9,1% del passatge (vegeu
figura A11)

Figura A11. Enquesta als usuaris del TRAM
Procedència dels

viatgers
Trambaix Trambesòs T4 Trambesòs T5

No feien aquest 
recorregut

53,9% Dels que ja
feien el
trajecte

62,2% Dels que ja
feien el
trajecte

28,7% Dels que ja
feien el
trajecteSí feien aquest 

recorregut... 46,1% 33,8% 71,3%
... en autobús 24,5% 54,4% 12,6% 33,5% 34,9% 49,3%
... en metro 12,8% 28,4% 20,1% 53,5% 29,7% 41,9%
... a peu (>5min) 6,5% 14,4% 7,3% 19,5% 11,0% 15,6%
... en v.privat 7,4% 16,3% 3,2% 8,4% 9,1% 12,8%
... en Renfe 2,8% 6,1% 4,0% 10,6% 0,6% 0,8%
... en FGC 0,5% 1,0% 0,3% 0,8% 0,3% 0,4%
... en taxi 0,2% 0,4% 0,5% 1,3% 0,1% 0,2%
... Ns-Nc 0,3% 0,6% 0,2% 0,5% 0,3% 0,4%

Font: Tramvia Metropolità

Considerant aquestes xifres, es podria aproximar que l’arribada del Trambesòs a l’Estació del
Nord reduiria entre 320 i 910 vehicles diaris el trànsit urbà de la plaça i voltants, sense comptar
els efectes sobre el trànsit interurbà derivats de la millora de la connectivitat del 22@ i Poblenou
amb Rodalies. Aquests vehicles se sumarien als ja estalviats pel Trambesòs actual, xifrats en
1.270 vehicles  al llarg de totes les línies.  També cal tenir  present que part  de la demanda
induïda (que abans no feia aquest recorregut) pot igualment procedir del vehicle privat en un
percentatge variable i que l’efecte de les obres podria incrementar aquesta reducció de trànsit
en favor del transport públic.

• La connexió del  Trambesòs amb el centre de Barcelona, a la plaça Urquinaona o plaça de
Catalunya, on se situen els més importants nodes d’intermodalitat del transport públic, permetria
generar reduccions molt més efectives del trànsit a la plaça de les Glòries i voltants, sobre els
eixos:

o Gran Via nord – Gran Via / centre,  amb 93.000 vehicles diaris per l’anella viària 
elevada, dels quals són de trànsit urbà 14.900 vehicles, que afegits als 3.200 de la 
rotonda en superfície sumen 18.100 vehicles.

o Diagonal Poblenou – Gran Via / centre, amb 4.700 vehicles diaris de trànsit urbà

La quantificació de la demanda del transport públic captada al vehicle privat és molt variable en
funció del cost generalitzat; és a dir, la diferència competitiva entre el cost i el temps de viatge. 
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Prenent un valor conservador del 10% del trànsit en aquells corredors on no s’apliquen mesures
restrictives per al vehicle privat, es manté l’esquema tarifari actual i es donen uns guanys de
temps significatius per al transport públic, es podria aproximar que l’arribada del Trambesòs al
centre reduiria en 1.810 els vehicles urbans procedents de la Gran Via Nord, i  en 470 els
procedents  de  Diagonal  Poblenou,  sense  comptar  els  efectes  sobre  el  trànsit  interurbà
derivats de la millora de la connectivitat del 22@ i Poblenou amb Rodalies. 

També cal tenir  present que part  de la demanda induïda (que abans no feia aquest  recorregut)  pot
igualment  procedir  del  vehicle  privat  en  un  percentatge  variable  i  que  l’efecte  de  les  obres  podria
incrementar aquesta reducció de trànsit en favor del transport públic.
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5  Connexió del Trambaix i del Trambesòs per la Diagonal

SITUACIÓ  ADMINISTRATIVA:  Mesura  a  executar  pel  Pla  Director  d’Infraestructures  2011-2020.
Textualment es diu “Any 2015: estarà en redacció el projecte constructiu per a la unió del Trambaix i el
Trambesòs. Any 2020: s’hauran executat les obres de la unió Trambaix-Trambesòs.”

SITUACIÓ  POLÍTICA:  Tot  i  el  consens  tècnic  a  l’Autoritat  del  Transport  Metropolità  (ATM)  i  el
Departament de Territori i Sostenibilitat, és l’Ajuntament de Barcelona qui ha frenat diversos projectes
d’ampliació  del  tramvia  proposats  per  aquestes  darreres  administracions.  Vegeu  PUNT  3  d’aquest
informe. 

ANOTACIONS TÈCNIQUES: 
• Aquesta  intervenció és la millor  actuació  del  Pla Director  d’Infraestructures 2001-2010 i  del

2011-2020 pel que fa retorn socio-econòmic de la inversió. Els motius són obvis, amb només
3,5 quilòmetres de nova línia es capten 80.000 passatgers, duplicant la demanda de transport
de Trambaix i Trambesòs funcionant per separat (vegeu figura 19). 

Figura 19. Xarxa de tramvies actual i interconnexió demanada

Font: elaboració pròpia amb cartografia de la web Tram.cat
• La interconnexió del Trambaix i Trambesòs genera una línia contínua al llarg de la Diagonal que

és  totalment  coherent  amb  la  filosofia  de  la  Nova  Xarxa  de  Bus,  que  generarà  línies
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longitudinals de tipus vertical, horitzontal o diagonal. De fet, el tramvia captaria més demanda
que la línia de bus D30 pels següents motius:

o superior  capacitat  (vegeu  figura  A02),  per  tant  més agilitat  i  comoditat  a  l’hora  de
transportar passatgers i fer les operacions d’entrada i sortida a les parades, 

o superior velocitat comercial (vegeu figura A06), amb velocitats comercials de l’ordre de
18-19 km/h front els 11-13 km/h de la nova xarxa de bus.

o superior  connectivitat  (compareu  figura  19  i  22).  Mentre  la  línia  D30  és  una  línia
exclusivament  urbana entre  el  Fòrum i  la  Zona Universitària,  la  connexió  dels  dos
tramvies relligaria a més Barcelona amb nou municipis metropolitans: l’Hospitalet de
Llobregat,  Badalona,  Cornellà  de  Llobregat,  Sant  Adrià  de  Besòs,  Sant  Feliu  de
Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern.

• Al marge que la reforma de la Diagonal és necessària per motius de seguretat vial, pacificació
del  trànsit  i  millora  de  les  condicions  de  la  mobilitat  alternativa  al  cotxe  (a  peu,  bicicleta  i
transport  públic),  la  interconnexió  dels  tramvies  per  la  Diagonal  no  és  cap  trauma
econòmic ni viari: 

o L’espai necessari per fer-ho possible és equivalent als dos carrils bus actuals i un carril
de circulació privat (6,90 per a plataforma segregada exclusivament tramviaire i 8,1 per
a  plataforma  segregada  mixta  bus-tramvia).  Si  les  parades  s’ubiquen  en  trams no
axamfranats també s’hauria de substituir un carril privat addicional o vorera en aquests
punts.

o Si  el  tramvia  s’ubica  en  una  posició  central  –no  lateral-  respecte  el  trànsit,  no
s’incrementa la complexitat de les cruïlles actuals.

o La  infraestructura  ferroviària  necessària  per  connectar  els  dos  tramvies  és  de  70
milions d’Euros (20 M€/km) atès que s’haurien d’ampliar les cotxeres actuals i treballar
sobre  diversos  serveis  afectats.  Cal  recordar  que  la  reforma  de  la  Diagonal  sense
millorar el transport públic i només ampliant voreres al tram Francesc Macià – Passeig
de Gràcia ja té un import de 40 milions d’Euros per a 1,5 quilòmetres (26 M€/km). A
mode de referència al recordar que un quilòmetre de metro, amb estació, costa 150
milions d’Euros o l’edifici Hub del Disseny uns 110 milions d’Euros. Tenint en compte
que  hi  hauria  80.000  beneficiaris  diaris  costa  trobar  una  inversió  urbanística  més
rendible que aquesta.

o El tramvia de la Diagonal és plenament compatible amb la preservació de l’arbrat de
l’avinguda, especialment si es considera una redistribució de l’espai asimètrica com ja
s’ha  fet  amb  altres  vials  de  la  ciutat  (Av.  Mistral,  Av.  de  Roma,  C.  de  Garcilaso,
etcètera), i amb la circulació d’autobusos d’alt rendiment tipus BRT (amb les mateixes
parades, andanes dobles i entrada i sortida dels passatgers per totes les portes del
vehicle). 

• La  interconnexió  de  xarxes  tramviaires  genera  un  fort  increment  de  l’accessibilitat
ferroviària a l’àmbit de Glòries – Poblenou i permet accedir a molts més intercanviadors de la
ciutat sense passar pel centre (vegeu figures 20 i 21). 

• Per reduir significativament el trànsit al principal recorregut de la rotonda en superfície,
l’itinerari Diagonal Centre – Diagonal Poblenou, a canalitzar pels carrers de l’Eixample
amb la reforma de Glòries,  caldria un transport públic d’alta capacitat  a tot l’eix de la
Diagonal. L’únic sistema que pot absorbir amb comoditat les càrregues del trànsit  actual en
aquesta avinguda és el tramvia o una línia de Metro. Segons càlculs aproximatius, la connexió
del Trambaix amb el Trambesòs captaria una demanda entre 80.000 i 117.000 viatgers en dia
feiner, segons la rapidesa del servei. Això permetria reduir entre 7.200 i 11.700 vehicles del
trànsit en dia feiner en l’àmbit de Glòries – Diagonal (més informació al punt 6.2 de l’annex).
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Figura 20. Accessibilitat ferroviària directa des de Glòries i Poblenou 22@ a l’actualitat
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Figura 21. Accessibilitat ferroviària directa des de Glòries i Poblenou 22@ amb el Compromís per Glòries
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DADES DE DEMANDA DE TRANSPORT DE LA CONNEXIÓ TRAMBAIX - TRAMBESÒS: 

• La connexió al llarg de la Diagonal genera un fort increment d’efecte xarxa, ja que reposiciona
les xarxes de tramvia actuals –més ràpids que els sistemes de bus- amb tota la xarxa de Metro i
FGC Vallès. En un futur també connectaria amb el servei d’FGC Llobregat-Anoia a Francesc
Macià, a més de captar demanda del corredor intern de la Diagonal. El Trambesòs, actualment
infrautilitzat, seria la xarxa que tindria un increment percentual més alt de passatgers, millorant
la  quota  de  transport  públic  dels  barris  de  Sant  Martí  i  Poblenou  i  millorant  radicalment
l’accessibilitat ferroviària de Glòries i 22@ (compareu figures 20 i 21).

• Segons diverses fonts, el tramvia captaria entre 117.000 passatgers (PDI) i 80.000 passatgers
(premsa) addicionals si s’enllacen les dues xarxes per la Diagonal (vegeu figura A12). És a dir,
la connexió dels tramvies com a mínim doblarà la demanda actual del Trambaix i Trambesòs. 

Figura A12. Efecte de la interconnexió Trambaix - Trambesòs sobre la demanda
Trambesòs +

Trambaix
2012

Trambesòs i
Trambaix

interconnectats
Diferència

Llargària 29,1 km 33,7 km +3,6 km
Parades 56 parades 61 parades +6 parades
Demanda anual 23,7 milions de

passatgers
48 millions de

passatgers
+24,3 milions de

passatgers
Demanda dia feiner

80.000 passatgers
160.000 passatgers
197.000 passatgers

+80.000 passatgers
+117.000 passatgers

Font: elaboració pròpia a partir de dades PDI i xifres aparegudes en premsa.

• Els estudis realitzats durant la campanya de consulta sobre la Diagonal xifren  entre 50.000 i
65.000 els passatgers que passarien en tramvia per Glòries (vegeu gràfic A13), considerant
una velocitat comercial de 18 km/h al tram central de la Diagonal i un guany de temps de viatge
de 8 minuts respecte el cotxe actual. Aquesta xifra és entre tres i quatre vegades superior al
trànsit de 14.600 vehicles que travessa diàriament Glòries recorrent la Diagonal. 

Figura A13. Gràfic de càrrega del tramvia funcionant per separat i conjuntament.
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En verd: càrregues registrades pel tramvia actual. En diverses tonalitats de gris, càrregues amb la
hipòtesi del tramvia connectat segons l’estratègia. Font: Ajuntament de Barcelona.

D’acord amb els estudis de cost generalitzat, la captació de demanda del vehicle privat, i per tant la
capacitat del tramvia de reduir el trànsit en un entorn sense restriccions, dependria molt de la velocitat
guanyada pel transport públic. Amb un guany de 8 minuts es captaria un 10% de la demanda en vehicle
privat (vegeu figures A14 i A15). Atès que a la Diagonal central el trànsit oscil·la des dels 86.000 vehicles
diaris entre Balmes i Aribau fins els 17.300 entre Glòries i Aragó, la reducció teòrica del trànsit se situaria
al voltant dels 8.600 i els 1.700 vehicles diaris menys.

Figura A14. Corba de captació de la demanda segons els guanys de temps

Font: Ajuntament de Barcelona
Figura A15. Aranya de trànsit al voltant de la Diagonal

Font: Ajuntament de Barcelona

• D’altra banda segons l’enquesta dels passatgers del tram i el mateix PDI 2011-2020, també es
pot considerar que al voltant del 9-10% de la demanda total del tramvia connectat procediria del
vehicle  privat.  Per  tant  la  interconnexió  dels  tramvies  reduiria  el  trànsit  al  voltant  de  la
Diagonal i Glòries entre 7.200 i 11.700 vehicles menys.
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