CONNEXIÓ DE LES XARXES DE TRAMVIA I IMPLANTACIÓ D’UNA XARXA TRAMVIÀRIA
UNIFICADA A L’ÀREA DE BARCELONA

Introducció
L’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona (ATM, en endavant) és un consorci
interadministratiu creat l’any 1997 que té com a finalitat articular la cooperació entre les
administracions públiques titulars dels serveis i de les infraestructures del transport públic
col·lectiu de l’àrea de Barcelona: Generalitat de Catalunya (51%), Ajuntament de Barcelona
(25%) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (24%).
El sistema de transport públic en l’àmbit competencial de l’ATM porta creixent de forma
continuada els darrers anys, servint una població de 5,5 milions d’habitants. L’any 2019 va tenir
1.056 milions de viatges i les projeccions de mobilitat per a l’any 2025 indiquen que s’assolirien
1.218 milions de validacions (font Pla Director de Mobilitat pdM 1 2020 – 2025) i 1.451 milions de
validacions, per a l’any 2030 (font Pla Director d’Infraestructures pdI 2 2021 – 2030).
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Fig. 1 Variació demanda de transport públic 2009-2019 de l’àmbit sistema tarifari integrat de l’ATM
Barcelona

Tot i la incidència en l’ús del transport públic provocada per la pandèmia ocasionada per la
COVID 19, un cop assolida la immunitat de grup, l’ATM preveu recuperar la mobilitat amb valors
molt semblants als previstos al pdM per a l’any 2025 i, per l’any 2030, amb els valors previstos
al pdI.
Per aquest motiu, calen millores de tipus estructural en l’oferta de transport públic si es vol
disposar de la capacitat necessària per absorbir la demanda de transport públic i evitar que la
manca d’oferta sigui un fre de les polítiques de mobilitat sostenible. Aquestes millores estan
previstes en el pdI 2021-2030.
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pdM: Pla Director de Mobilitat de l’ATM de l’àrea de Barcelona
pdI: Pla Director d’Infraestructures de l’ATM de l’àrea de Barcelona

Fig. 2 Previsions variació demanda de transport públic amb efecte COVID. Any 2020.

Tots els plans de mobilitat que s’estan aprovant actualment per part de les diferents
administracions intervinents donen prioritat a la reducció de l’ús del vehicle privat i promouen que
els seus usuaris canviïn cap als modes sostenibles, com són el transport públic i els modes de
mobilitat actius. Aquest canvi afavoreix la qualitat de l’aire i la lluita contra el canvi climàtic i
allibera espai públic, atès que el vehicle privat és el que ocupa major espai per desplaçament, i
així ho contemplen la planificació de les administracions a nivell nacional, regional, metropolità i
municipal.
La unió de les xarxes de tramvia existents contribuirà d’una manera fonamental amb els objectius
plantejats per tots aquests documents de planificació:
•

Descongestionant la xarxa d’autobusos, sobretot les línies “H” (horitzontals) de la xarxa de
bus ortogonal de Barcelona.

•

Creant nous intercanviadors en la zona central de l’avinguda Diagonal amb les línies “V”
(verticals) de la xarxa de bus i amb les estacions de Metro i de Ferrocarrils de la Generalitat.

•

Oferint una connexió sense transbordaments a la Diagonal, des de l’àmbit Besòs - Badalona
fins a la Zona Universitària – Baix Llobregat, absorbint els futurs els futurs creixements de
transport públic d’aquest corredor.

•

Reduint la quota del vehicle privat.

•

Permetent la transformació urbanística d’aquesta avinguda: de la Diagonal dels cotxes a la
Diagonal de la mobilitat activa i el transport públic.

La xarxa de tramvies de l’àrea de Barcelona
El sistema de tramvia de l’àrea de Barcelona el composen dues xarxes inconnexes a data d’avui:
el tramvia Diagonal – Baix Llobregat i el tramvia Sant Martí – Besòs, coneguts popularment com
a Trambaix i Trambesòs, respectivament.
La idea de la recuperació d’aquest mode de transport té l’origen a finals dels anys 80, quan es
planteja una línia de tramvia per servir l’avinguda Diagonal de Barcelona, una de les artèries de
la ciutat que va idear l’enginyer Ildefons Cerdà en el famós pla de l’Eixample barceloní. Aquesta
avinguda d’uns 10 km de longitud travessa de punta a punta la ciutat, del sud-oest al nord-est.

Fig. 3 Av. Diagonal de Barcelona

Com moltes ciutats de l’Europa occidental, Barcelona havia tingut una xarxa extensa de tramvies:
des de la primera línia amb tracció animal a finals del segle XIX, la posterior electrificació,
expansió i consolidació durant la primera meitat del segle XX (amb períodes de daltabaixos com
en la guerra civil) fins el seu declivi amb la irrupció i expansió de l’automòbil a partir dels anys 60.
Els darrers tramvies van deixar de donar servei el 1971, romanent el tramvia blau com a únic
testimoni d’aquella xarxa, tot i que amb una funció essencialment turística donant accés al
funicular del Tibidabo, muntanya de la serra de Collserola, pulmó verd i destinació típica d’esbarjo
dels barcelonins.
L’any 1997 es va realitzar una prova pilot amb una via única de 650 metres que comunicava la
plaça Maria Cristina amb la plaça Francesc Macià, en la qual hi van circular dues unitats de
material mòbil de dos fabricants diferents i que va permetre els barcelonins familiaritzar-se amb
el concepte del tramvia modern.

Fig. 4 Combois que van circular a la prova pilot.

L’any 1998 la Generalitat de Catalunya va delegar les competències per a la implantació del
sistema de tramvia/metro lleuger al corredor Diagonal Baix Llobregat i posteriorment, el 2001, les
corresponents pel que fa la implantació del sistema de tramvia/metro lleuger al corredor Diagonal
(plaça de les Glòries-Besòs) en l'ATM.

La implantació d’aquests dos sistemes ja es va recollir en les actuacions del pdI 2001-2010,
document que preveu les principals actuacions en matèria de transport públic en l’àmbit de
competències de l’ATM.
A la primavera del 2004, aquests dos sistemes van iniciar el seu servei comercial en la seva
primera fase. Després de fases successives d’ampliació de la xarxa, l’any 2008 es van completar
en la configuració actual.

Fig. 5 Xarxes de tramvia de l'àrea de Barcelona

La implantació d’aquestes xarxes va suposar un canvi de paradigma en la mobilitat dels municipis
servits pel tramvia, eliminant o estretint carrils de circulació i pacificant el trànsit. La implantació
del tramvia no només va incloure la infraestructura tramviària sinó que també va urbanitzar la
secció del carrer, de façana a façana. Això va permetre recuperar espai cedit al vehicle privat i
tornar-lo a ciutadania, en forma d’una plataforma segregada per al transport públic,
acompanyada d’un increment de voreres i espais per a vianants i implantació de carrils bici al
llarg de la traça del tramvia.
Des de la seva posada en servei, la reintroducció del tramvia ha estat un èxit, especialment en
la xarxa de Trambaix on, a causa de problemes de capacitat en l’hora punta del matí, es va haver
d’incrementar la flota inicial amb 4 noves unitats el 2011.

Fig. 6 Característiques i evolució de la demanda de les xarxes de tramvia existents

La connexió de les xarxes tramviàries
La connexió d’aquestes dues xarxes ja es va preveure en el pdI 2001-2010 i en les posteriors
edicions però diversos dubtes sobre com havia de dur-se a terme la implantació dins del municipi
de Barcelona no van possibilitar la seva execució.
Finalment, l’any 2016 l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya acordaren impulsar
la connexió de les dues xarxes, moment en què la Generalitat decideix encarregar a l’ATM l’inici
dels treballs preparatoris per a la connexió del Trambaix i del Trambesòs i la implantacio d’una
xarxa tramviària unificada.
Aquest acord va permetre a l’ATM iniciar el 2017 els treballs de redacció de l’Estudi Informatiu,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, document previ necessari per a la construcció
d’una infraestructura ferroviària.

En aquest Estudi Informatiu es varen analitzar 4 alternatives de connexió de les dues xarxes:

Alternativa 1 Tramvia i en superfície per l’Av.
Diagonal.

Alternativa 2 Tramvia per l’Av. Diagonal
soterrat parcialment entre Francesc Macià i el
c.Bruc.

Alternativa 3 Tramvia en superfície pels
carrers Urgell – Provença i Av. Diagonal.

Alternativa 4 Línia de bus elèctric per l’Av.
Diagonal.

Els resultats de l’Estudi van concloure que l’alternativa 1: tramvia Diagonal i superfície era la més
favorable des del punt de vista de la sostenibilitat, entesa com a concepte que engloba els vectors
social, ambiental i econòmic.
Les estimacions de demanda preveuen 117.000 usuaris nous, gairebé doblant la demanda
existent en ambdues xarxes separades, fins a arribar els 227.000 viatges en dia feiner. En el
gràfic següent s’observa la demanda actual de les dues xarxes (verd clar) i l’increment de
demanda en els trams existents, així com en el futur tram (verd fosc)

Fig. 7 Increment de demanda previst amb la connexió de les xarxes

Els usuaris de la futura xarxa unificada procediran en un 84% d’usuaris ja existents i d’altres
modes de transport públic, i el 16% restant són nous usuaris del sistema de transport públic, en
aquest cas del tramvia.

Fig. 8 Procedència demanda de la xarxa unificada de tramvies

Obviant els usuaris ja existents del tramvia, els que ja utilitzen el transport públic i els que es
desplacen amb modes de mobilitat activa – considerats tots ells desplaçaments sostenibles – la
nova demanda al sistema de transport públic suposa gairebé un 12%, essent un 6% captada del
vehicle privat, reforçant l’aposta estratègica de fomentar pels desplaçaments sostenibles com a
mesura per lluitar contra canvi climàtic i per millorar la qualitat de l’aire de l’entorn urbà.
Les xifres previstes de demanda fan d’aquesta actuació una de les més rellevants en matèria de
transport públic urbà de l’àrea de Barcelona, junt amb la finalització de la L9 de Metro i el
perllongament de la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre les estacions de Plaça
d’Espanya i de Gràcia. Les prestacions del tramvia modern, caracteritzat per una plataforma
segregada del trànsit, prioritat semafòrica, regularitat, velocitat comercial, accessibilitat, confort,
absència de catenària, etc. no són l´única causa que justifica aquestes xifres.
D’una banda, l’oferta de transport públic en aquest tram de l’avinguda Diagonal està resolta
només amb línies d’autobús, amb problemes de capacitat i amb una baixa velocitat comercial a
causa de la congestió. A més, l’oferta amb autobús en aquesta avinguda és gairebé inexistent
en el tram comprès entre Passeig de Gràcia i la Plaça de les Glòries. Amb la implantació del
tramvia es dotarà, doncs, d’una nova oferta de transport públic ferroviari d’altres prestacions al
llarg d’aquest corredor que travessa la ciutat de nord-est a sud-oest.

De l’altra, aquesta nova oferta amb tramvia per l’avinguda Diagonal afavorirà la integració modal
tant amb l’autobús, principalment les línies verticals V de la Nova Xarxa de Bus, com el mode
ferroviari amb nous intercanvis amb Metro (L1-Glòries, L2 – Monumental, L3 – Diagonal, L4 –
Verdaguer, L5 – Verdaguer i Diagonal) i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Provença i
Francesc Macià en el futur perllongament de la L8), potenciant així els desplaçaments en
transport públic.
Tot i l’esmentat anteriorment no es pot oblidar la transformació urbanística de l’entorn associada
a la implantació del tramvia. La nova urbanització, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona i que
es durà a terme de forma coordinada amb la implantació tramviària, tornarà espai ocupat pel
vehicle privat per dedicar-lo no només al transport públic sinó a la ciutadania en general,
mitjançant l’ampliació de voreres, execució de carrils bicicleta i amb una pacificació del trànsit
que es traduirà en una reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, contaminació, soroll i
vibracions, fent de l’avinguda Diagonal un espai més amable i amb major qualitat de vida.
Característiques de l’actuació
Els detalls d’aquesta actuació són els següents:
•
•
•
•
•
•

Longitud: 4 km
Nombre de parades: 6 noves i reubicació parada existent de Glòries.
Temps de trajecte: 15 minuts entre Glòries i Francesc Macià
Velocitat comercial estimada: 16 – 17 km/h
Adquisició de noves unitats de material mòbil: 18 (inicials)
Demanda dia feiner: +117.000 usuaris nous (227.000 tota la xarxa)

Inserció urbanística
La implantació del tramvia es du a terme en l’avinguda Diagonal, amb una secció d’uns 50 metres
d’amplada i que es pot diferenciar en tres trams:
•
•
•

Tram Francesc Macià – Passeig de Gràcia, urbanitzat recentment el 2015
Tram Passeig de Gràcia – Marina
Tram Marina – Castillejos, on la secció anterior canvia per encabir una rambla central

Fig. 9 Seccions d'implantació del tramvia a la Diagonal

Fig. 10 Fotos actuals i renders de l'actuació prevista

Cal afegir l’àmbit de la plaça de les Glòries, àmbit que acollirà un gran parc, la Canòpia Urbana,
després del soterrament d’un nus de viaductes, i que preveu un gran intercanviador de transport
públic on el tramvia tindrà parada

Fig. 11 Planta d’urbanització de l’àmbit del futur intercanviador de Glòries.

Explotació
En relació a l’explotació es preveu servir aquest tram de l’avinguda Diagonal amb tres línies
passants procedents de Plaça Francesc Macià, que oferiran un interval de pas de 4 minuts en
hora punta de dia feiner. Aquestes 3 línies es desdoblaran a partir del futur intercanviador de
Plaça de les Glòries cap al municipi de Badalona per la Gran Via i cap al municipi de Sant Adrià
de Besòs per l’avinguda Diagonal, tal i com mostra l’esquema següent:
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Fig. 12 Esquema de serveis de la xarxa tramviària unificada

Sense catenària
Una novetat tecnològica d’aquest projecte és l’absència de línia aèria de contacte. La integració
urbanística en aquesta avinguda tan emblemàtica de la ciutat de Barcelona i l’existència en el
traçat de cruïlles molt extenses justifiquen la necessitat d’un sistema sense catenària.
Aquesta premissa ja va ser considerada en l’estudi informatiu, on es van tenir en compte les
diferents solucions sense catenària existents en el mercat, des de la captació contínua per tercer
carril a les solucions d’emmagatzematge d’energia embarcades, sense seleccionar-ne un de
concret.
Amb anterioritat a la redacció el projecte constructiu, es va crear una comissió d’experts per a la
selecció de la tecnologia sense catenària més adient per aquest projecte. Una anàlisi exhaustiva
de les característiques de les solucions disponibles en el mercat junt amb les preexistències dels
dos sistemes tramviaris actualment en operació i les condicions previstes de l’explotació va
concloure que la millor alternativa per al cas Barcelona era la tecnologia de captació contínua
per tercer carril.
Aquest fet suposa un repte tecnològic important perquè implicarà adaptar tota la flota de material
mòbil actualment en servei, 41 unitats del model Citadis 302 del fabricant Alstom, a aquesta
tecnologia sense catenària, a més de requerir una solució de via diferent a l’existent, apte per
acollir el tercer carril a través del qual les unitats s’alimentaran.

Fig. 13 Sistema de via previst (amunt) i existent (avall)

Material mòbil
Per tal de donar el servei previst en l’esquema d’explotació de la xarxa tramviària unificada, cal
adquirir 18 noves unitats de tramvia, que se sumaran a les 41 que ja donen servei en les xarxes
actuals. Les noves unitats hauran de complir els requeriments per poder circular per les xarxes
existents i poder captar energia mitjançant pantògraf o per tercer carril.
No obstant, l’alta demanda prevista en el tram més carregat de la xarxa unificada requereix de
circulacions dobles ja des dels primers anys d’explotació. La circulació de composicions dobles,
operades de forma molt puntual a dia d’avui i en resposta a esdeveniments esportius o culturals,
esdevindrà habitual per la qual cosa caldrà adaptar tots els sistemes a aquest requeriment.
L’increment de flota inicial de 18 tramvies obligarà a modificar les instal·lacions de Taller i
cotxeres que actualment acull la flota de 23 tramvies del Trambaix. L’ATM preveu també la
construcció en el futur d’un nou espai de Cotxera per acollir els tramvies addicionals necessaris
per a les circulacions en unitat múltiple.

Plataforma de circulació compartida bus-tramvia
La connexió dels tramvies per la Diagonal complementarà la xarxa de bus ortogonal de
Barcelona, esdevenint una nova línia més, descarregant les línies horitzontals més freqüentades
i oferint un intercanvi amb diverses línies verticals. Algunes d’aquestes línies de bus es veuran
obligades a circular per un tram d’aquesta avinguda Diagonal per on circularà el nou tramvia. Per
aquest motiu, s’ha previst un tram de plataforma compartida entre busos i tramvia en el tram
comprès entre Via Augusta i Passeig de Gràcia, d’uns 300 metres de longitud. Aquest tram estarà
exempt de parades de bus, però la inserció dels busos i la circulació compartida entre un vehicle
guiat ferroviari i un de carretera suposa un repte tecnològic i de gestió fins ara inèdit.

Inversió i calendari d’execució de la Connexió del Trambaix i del Trambesòs.
La inversió inicial estimada per a tota l’actuació és de 163,33 M€, corresponent a 95,81 M€ a
actuacions en infraestructura i sistemes tramviaris, i 67,52 M€ a adquisició de material mòbil (18
unitats noves) i modificació de la flota existent al sistema sense catenària.
Per a la seva execució, l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM han acordat desenvolupar-lo en dues
fases successives, iniciant l’actuació des de Plaça de les Glòries cap a Plaça Francesc Macià.

FRANCESC MACIÀ

CASANOVA
BALMES

DIAGONAL – CINC D’OROS

VERDAGUER
SICÍLIA

MONUMENTAL

GLÒRIES

Fig. 14 Fases d’execució de la connexió del tramvia: fase 1, en blau, i fase 2, en verd.

L’abast de la fase 1 és el tram entre la Plaça de les Glòries i la cruïlla Diagonal/Girona. Les dades
característiques d’aquesta fase són:
•
•

Longitud plataforma de via: 1,80 km.
Noves parades: 4 (Verdaguer, Sicília, Monumental i Glòries).

Aquesta fase és una ampliació del Trambesòs, connectant Glòries amb l’estació de Metro L4 de
Verdaguer. L’esquema de serveis previst consisteix en què l’actual línia T4 doni servei a la
Diagonal i les línies T5/T6 perllonguin el seu recorregut cap a la Meridiana fins a Ciutadella|Vila
Olímpica.

Fig. 15 Esquema de serveis previst en la Fase 1 de la connexió de les xarxes de tramvia

Les dades d’explotació d’aquesta fase són:
-

Unitats material mòbil necessàries: 3 tramvies addicionals.
Demanda estimada: +19.000 viatges/dia.

La data estimada per a l’inici d’obres d’aquesta fase és el darrer trimestre de 2021. La seva
durada està prevista en 21 mesos, amb una previsió de posada en servei comercial el 2023.
La inversió necessària per a aquesta fase 1 és de 50,37 M€ (IVA exclòs), corresponent a 36,66
M€ al cost de la infraestructura i sistemes tramviaris i 13,71 M€ adquisició i modificació de
material mòbil.
A diferència de les xarxes existents, les quals es van dissenyar, construir i s’estan operant
mitjançant en règim de concessió fruit de la col·laboració pública privada, la inversió per a la
connexió de les dues xarxes serà 100% pública a través de les aportacions de les diferents
administracions consorciades a l’ATM de Barcelona: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de
Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona.
Durant el transcurs de les obres de la Fase 1 es preveu finalitzar el projecte constructiu de la
Fase 2, per tal d’iniciar-ne les obres després de la finalització de la Fase 1 i així poder
implementar la xarxa tramviària unificada el 2025.

