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1.   INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS  

 INTRODUCCIÓ 

Entre els objectius prioritaris de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 

es troba el foment d’una mobilitat més sostenible i segura a la ciutat, potenciant els desplaçaments a peu, 

en bicicleta i en transport públic. Amb aquesta voluntat, ambdues administracions treballen en mesures i 

projectes que ofereixin als ciutadans la possibilitat de desplaçar‐se en modes de transport més sostenibles 

i saludables. 

La creixent sensibilitat envers els efectes negatius de la contaminació propicia durant la dècada dels 80 un 

replantejament general del transport públic col·lectiu amb la incorporació del tramvia. Aquest sistema, que 

havia desaparegut a mitja Europa, torna a oferir noves expectatives de futur, recolzades per l’aparició de 

nou material mòbil més silenciós i confortable. Un gran nombre de ciutats europees i nord‐americanes 

inicien durant els anys noranta la construcció de línies de tramvia, sovint també associades a polítiques de 

renovació urbana. 

La Regió Metropolitana de Barcelona disposa des del 2004 de dues modernes xarxes de tramvia: el 

Trambaix i el Trambesòs, operades en règim de concessió. Segons la Disposició Addicional Tercera, de 

la Llei 4/2006, ferroviària de Catalunya, la xarxa tramviària del Trambaix i el Trambesòs és de titularitat de 

la Generalitat de Catalunya. Aquesta xarxa es planifica, s’ordena i es concedeix d’acord amb el que 

estableixen el Decret 200/1998, del 30 de juliol, pel qual es deleguen les competències per a la implantació 

del sistema de tramvia/metro lleuger al corredor Diagonal-Baix Llobregat i s’encarrega la gestió de 

determinades funcions a l’ATM, i l’Acord del Govern del 9 d’octubre de 2001, de delegació de competències 

per a la implantació del sistema de tramvia/metro lleuger al corredor Diagonal (plaça de les Glòries-Besòs) 

en l’ATM. 

L’èxit de la utilització de la xarxa tramviària ha anat creixent constantment amb els anys, de manera que 

al 2016, el sistema tramviari va ser considerat, per primera vegada, com el més valorat a tota la Regió 

Metropolitana, superant al de qualsevol altre mode de transport públic i, fins i tot, al del transport privat, 

històricament com un dels millor valorats. 

La tecnologia i el material rodant d’ambdues xarxes són pràcticament idèntiques, amb els seus respectius 

i independents centres de control i instal·lacions de tallers i cotxeres, però els separa gairebé 4 km de 

distància, sense possibilitat de moure tramvies d’un costat a l’altre, d’una manera autònoma. Des d’un bon 

inici, a les primeres èpoques de la seva concepció, ja estava en ment dels planificadors la connexió de les 

xarxes, que permetés un significatiu augment de la seva utilització i de l’efecte “xarxa” del transport 

col·lectiu al mateix centre de Barcelona, i un funcionament molt més eficient que operar amb les dues 

xarxes per separat. 

Una de les primeres qüestions a resoldre va ser per on i de quina manera, tenint en compte el punt de 

partida (històric, social, polític) i els forts condicionants de l’entorn (urbanístics, mediambientals, de la xarxa 

de transports pública i privada, del subsòl). Una sèrie de factors han confluït en els darrers temps, que han 

renovat la vocació d’enllaçar el Trambaix i el Trambesòs, en un nou marc d’oportunitats encaminades a 

millorar, en definitiva, la salut i el benestar del conjunt de la ciutadania. 

 ANTECEDENTS 

L’any 1987 l’empresa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) planteja per primera vegada la 

recuperació del tramvia. Dos anys més tard, l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT) redacta el primer 

estudi d’implantació del metro lleuger en el corredor Diagonal – Baix Llobregat. 

L’any 1997 l’Agència Barcelona Regional (BR) amb el suport de TMB, inicien a la part sud de la Diagonal 

les obres de la “prova pilot”, en un tram de 650 metres entre les places de Maria Cristina i de Francesc 

Macià. Aquest tram està en funcionament durant el 2n. semestre de 1997. 

L’any 1998 l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) encarrega el "Projecte de concessió de la xarxa de 

tramvia del Baix Llobregat" i uns mesos més tard, l'"Estudi d'implantació d'una línia de tramvia a l'Avinguda 

Diagonal de Barcelona, Plaça Francesc Macià ‐ Sant Adrià de Besòs". 

El Pla Director d’Infraestructures (pdI) de l’ATM 2001‐2010 introdueix en la planificació d’infraestructures 

el projecte d’un tramvia al llarg de la Diagonal, plantejant una nova línia que s’inicia a la plaça Francesc 

Macià com a perllongament de la línia plaça Francesc Macià‐Baix Llobregat, amb un tronc comú Francesc 

Macià‐Glòries que discorre en superfície. 

L’any 2000 l’ATM adjudica el concurs del tramvia del Baix Llobregat (Trambaix) al consorci liderat per 

Alstom – FCC. Mesos més tard es constitueix l’empresa TRAMVIA METROPOLITÀ S.A., que té l’encàrrec 

de construir i explotar aquesta línia, la qual entra en funcionament l’any 2004. 

Paral·lelament, l’ATM inicia els estudis per a la implantació d’un tramvia al Barcelonès Nord, connectant la 

part nord de la Diagonal amb Sant Adrià del Besòs i Badalona (Trambesòs). L’any 2002 se’n va fer la 

licitació de la concessió i es va adjudicar al consorci d’empreses que va esdevenir en l’actual actualment 

TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS, SA. Aquesta línia s’inaugura el 2004 en el tram entre Glòries i 

l’Estació de Sant Adrià. En els següents anys s’amplia la línia cap a Ciutadella per un extrem i cap a Gorg 

per l’altre. 

Entre 2006 i 2007, l’Ajuntament de Barcelona i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

inicien estudis amb altres alternatives sobre la connexió prevista en el pdI de les xarxes per la Diagonal. 

L’Ajuntament redacta el 2007 el Pla de Mobilitat Urbana 2006‐2012 (PMU), que es converteix en 

l’instrument bàsic de planificació per configurar les estratègies de mobilitat sostenible. El PMU proposa 

introduir un canvi molt ambiciós en les pautes de mobilitat de la ciutat amb un seguit d’actuacions per reduir 

la utilització dels mitjans privats i les emissions de gasos responsables de l’efecte hivernacle i dels gasos 

locals (NOX i partícules en suspensió), on la xarxa de transport públic i els desplaçaments realitzats a peu 

i en bicicleta absorbeixin gairebé el 95% de l’increment de mobilitat previst per l’any 2018 (2,4 milions de 

viatges) assolint un nou repartiment modal: 35% a peu i en bici, 38% TPC i 27% en cotxe. 

El 2008 Barcelona Regional realitza l'estudi “De les possibles opcions de connexió del Trambaix i el 

Trambesòs. Alternatives al pas per l'Avinguda Diagonal”. 

Entre 2009 i 2010, l’Ajuntament de Barcelona impulsa un procés participatiu per conformar la imatge d’una 

nova Diagonal. L’Ajuntament proposa dues alternatives per al projecte de reforma de la Diagonal, l’una en 

forma de bulevard (opció A) i l’altra de rambla (opció B), incloent ambdues un corredor de tramvia en 

superfície, i una tercera opció “cap de les anteriors” (opció C). Amb la participació de 172.000 ciutadans, 

el 12% dels barcelonins majors de 16 anys, el 80% opta a favor de l’opció C. 

L’avanç del pdI 2009‐2018 incorpora, l’abril del 2010, la interconnexió de les xarxes de tramvia en l’horitzó 

2015 (actuació XT07). D’acord amb la metodologia d'avaluació adoptada pel Pla, el projecte tindria una 

rendibilitat socioeconòmica associada molt superior a qualsevol altra de la resta d’infraestructures 

ferroviàries previstes en l’àmbit metropolità. 

El Pla Director d’Infraestructures 2011-2020 preveu dins de l’actuació XT01 “Articulació de les xarxes 

tramviàries a Barcelona”, la connexió de les dues xarxes actuals del tramvia, Trambaix i Trambesòs, amb 

l’objectiu d’incrementar la connectivitat de la xarxa tramviària amb la resta de xarxes actuals (metro, FGC 

i Rodalies) a escala metropolitana, tant la redacció del projecte constructiu per a la unió del Trambaix i 
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Trambesòs com la seva operativitat com a xarxa unificada, prevista per l’any 2020, es consideren projectes 

prioritaris. 

L'any 2012 el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya juntament amb l'ATM 

realitzen un estudi d'alternatives titulat "Alternatives de Penetració i Unió Xarxes Tramviàries de Barcelona" 

(febrer 2012). Aquest estudi aborda problemes més enllà de la traça del tramvia, com l’ordenació dels 

espais cara a una reforma de la Diagonal, regularitzant l’aparcament de la motocicleta a l’avinguda i la 

coexistència entre el vianant i la bicicleta. 

El 2015 s’aprova el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013‐2018 actualment vigent, que proposa intensificar 

la política de mobilitat aplicada a Barcelona des dels anys vuitanta, consistent en anar reduint l’espai dedicat 

al trànsit de vehicle privat per ampliar l’espai dedicat al transport públic, als ciclistes i als vianants. 

El 2015 l’Ajuntament de Barcelona reprèn l’actuació de la connexió dels tramvies, recuperant la possibilitat 

d’una connexió per la Diagonal de Barcelona, a la vegada que duu a terme l’estudi de les diferents opcions 

proposades en els últims anys. En concret, el mes de setembre de 2015, l’Ajuntament de Barcelona 

encarrega els estudis previs a fi d’obtenir els requeriments per a la implantació d’una infraestructura 

d’aquestes característiques a la ciutat, així com fer una primera anàlisi de les alternatives de connexió de 

les dues xarxes actuals i de les implicacions que comportaria des del punt de vista social, econòmic i 

ambiental. 

Paral·lelament, l’1 de març de 2016, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya signen el 

Protocol de Col·laboració per impulsar la connexió de les dues xarxes de tramvia. Fruit d’aquest protocol 

ha estat el Conveni de col·laboració entre l’ATM i l’Ajuntament de Barcelona per a la redacció del’ Estudi 

Informatiu i Projectes Executius per a l’articulació de les xarxes Trambaix i Trambesòs i la implantació 

d’una xarxa tramviària unificada. 

En aquest context, la connexió de les dues xarxes de tramvia, Trambaix i Trambesòs, al centre de la ciutat 

ha de permetre un increment significatiu de la connectivitat a l’escala metropolitana de la xarxa tramviària 

amb les xarxes de metro, FGC i Rodalies, tal i com recull el Pla Director d’Infraestructures de la Regió 

Metropolitana (pdI 2011‐ 2020). 

Essent una actuació estratègica de l’Ajuntament de Barcelona per tal d’ampliar la capacitat del sistema de 

transport públic i la millora ambiental de la ciutat, el projecte de connexió dels tramvies es planteja com 

una oportunitat única per integrar el tramvia en el projecte de nova ordenació de la xarxa d’autobús, assolint 

una major complementarietat del sistema de transport públic per superfície. 

El 30 de maig de 2016 el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya resol 

encarregar a l’ATM l’inici dels treballs preparatoris per al desenvolupament del Protocol de Col·laboració. 

El 22 de juliol de 2016 l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM subscriuen el Conveni de col·laboració per al 

desenvolupament del “Protocol Ajuntament-Generalitat” d’acord amb els principis informadors de l’actuació 

administrativa com els de col·laboració, cooperació, simplificació, racionalitat i eficiència, previstos a 

l’article 31 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions 

Públiques de Catalunya (“LRJPAP”), i que té el seu fonament en l’article 10 de la LRJPAP i en els articles 

108 i següents d’aquesta norma, així com en l’article 41 de la Llei 4/2006, de 21 de març, Ferroviària de 

Catalunya. 

En virtut del Conveni Ajuntament-ATM, es defineix el mecanisme de coordinació i seguiment entre l’ATM i 

l’Ajuntament per dur a terme la connexió de les xarxes Trambaix i Trambesòs i la creació d’una xarxa 

tramviària unificada i per al desenvolupament de les actuacions urbanístiques en les zones properes al 

traçat de la nova xarxa tramviària. 

A tal efecte, en virtut del Conveni Ajuntament-ATM, es crea un Comitè de Direcció integrat per 

representants de l’Ajuntament i de l’ATM per tal de vetllar pel correcte desenvolupament dels diferents 

estudis i projectes relatius a la connexió del Trambaix i Trambesòs (el “Comitè de Direcció”). 

El 27 de juliol de 2016, el Comitè de Direcció aprova els Plecs de Clàusules Administratives i de 

Prescripcions Tècniques de la licitació del contracte de serveis per a la redacció dels estudis i projectes 

necessaris per l’execució de la unificació tramviària i per la posterior posada en marxa del nou servei. 

L’1 d’agost de 2016 s’anuncia la convocatòria de licitació per a l’adjudicació pel procediment obert i tràmit 

ordinari del contracte de “Serveis de redacció de l’Estudi Informatiu per a la connexió del Trambaix i 

Trambesòs i la redacció del Projecte Executiu de l’Alternativa escollida per a la implantació d’una xarxa 

tramviària unificada”, a través de l’empresa pública BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals. 

El 16 de novembre de 2016, BIM/SA i ATM adjudiquen els serveis de redacció a la UTE GPO Ingeniería y 

Arquitectura SLU – SENER Ingeniería y Sistemas SA – Técnica y Proyectos SA pel qual, en virtut de 

l’esmentat Conveni, se signen els corresponents contractes amb l’ATM i BIM/SA, per redactar: 

▪ Amb l’ATM: 

▪ Estudi Informatiu per a la connexió del Trambaix i Trambesòs 

▪ Projecte Executiu de Transport, que es deriva de l’alternativa escollida en l’Estudi Informatiu 

▪ Amb BIMSA: 

▪ Projecte Executiu d’Urbanització, que ha de ser compatible amb el Projecte de Transport, i al 

que li dóna la base de coherència en la seva inserció urbana 

En data 27 de juny de 2017 el Comitè Executiu de l’ATM aprova inicialment l’ “Estudi Informatiu per a la 

connexió del Trambaix i Trambesòs. Implantació d’una xarxa tramviària unificada” en el qual, l’alternativa 

de tramvia en superfície per la Diagonal (alternativa 1) resulta la millor valorada en termes socio-

econòmics, iniciant-se el tràmit d’audiència i informació pública mitjançant la publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7403) en data 3 de juliol de 2017, per dos mesos 

(posteriorment ampliat a tres). 

L’Estudi es complementà en tot el seu procés de redacció i aprovació tècnica i administrativa, amb altres 

documents redactats en paral·lel, com: 

▪ Avaluació d’Impacte Ambiental Simplificada de la Connexió del Tramvia, per Barcelona 

Regional (BR), i 

▪ Projecte de Sistemes i Avantprojecte d’Explotació de la Xarxa Tramviària Unificada, per 

INGEROP per encàrrec de l’ATM. 

La Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, defineix la infraestructura tramviària com la infraestructura 

ferroviària d’un sistema tramviari implantada sobre la via pública (article 3.p.). L’article 10 de l’esmentada 

Llei regula que “Per a construir una infraestructura ferroviària o modificar-ne una existent, s’ha de redactar 

un estudi informatiu i un projecte constructiu”, els quals s’hauran de “sotmetre al procediment d’avaluació 

d’impacte ambiental en els casos en què ho determini la legislació ambiental”. Per donar compliment a la 

llei, el Departament de Territori i Sostenibilitat emet la resolució TES/3063/2017, de 30 d’octubre, d’informe 

d’impacte ambiental de l’Estudi Informatiu, pel qual es determina que el Projecte no s’ha de sotmetre a una 

avaluació d’impacte ambiental ordinària, atès que l’actuació prevista no té efectes significatius en el medi 

ambient, si s’adopten les mesures preventives i correctores incloses en el document ambiental. 

Posteriorment l’ATM i l’Ajuntament de Barcelona acorden que l’execució de les obres de connexió del 

tramvia entre la plaça Francesc Macià i Les Glòries i la conseqüent urbanització de la Diagonal es realitzi 
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per fases. La primera fase consistirà en la connexió de l’intercanviador de Verdaguer de L5-L4 amb el 

Trambesòs, implantant el tramvia entre el carrer Girona i la plaça de Les Glòries. Les característiques de 

les seccions en aquest tram són comunes a les tres alternatives tramviàries de l’Estudi Informatiu. 

El Projecte Executiu de Transport – Fase 1, entre el carrer Girona i el nus de Glòries, és l’objecte del 

present document. 

En l’Annex 1 “Antecedents”, s’inclouen documents de tramitació, abans esmentats, del present Projecte. 

 ESTRUCTURACIÓ EN LOTS  

L’obra s’ha previst executar mitjançant quatre lots d’adjudicació, a fi i efecte d’assegurar la seva execució 

en el termini d’obres previst inicialment.  

El lots a executar es corresponen amb les següents actuacions: 

LOT 1: Actuació Túnel Adif: Compren la substitució d’un tram de la coberta d’ADF i el reforç de les bigues 

d ela coberta en un altre tram, així com el desplaçament de la sortida d’emergència..  

Aquest lot està previst executar-ho en aproximadament tres mesos i té la particularitat que es podrà 

executar abans o durant el desenvolupament de la resta de l'obra per la qual cosa s'ha previst uns 

addicionals d'obra perquè es pugui dur a terme de manera independent, especialment si s'executa abans 

de l'inici de la resta de les actuacions. 

Aquests addicionals d'obra comprenen: 

▪ Desviaments provisionals de trànsit 

▪ Retirada  d'arbrat i elements vegetals dins l’àmbit d'actuació 

▪ Zona de serveis d'obra i gestió de residus 

Aquest lot no comprèn la reurbanització un cop acabada l'actuació al túnel. 

LOT 2: Afecció Col·lector Diagonal – Sicília:  Consisteix en demoldre el tram de col·lector existent i executar 

un nou col·lector de formigó armat amb una secció tipus rectangular de dimensions interiors 5.60 x 3.15 m  

LOT 3: Parades: Compren l’arquitectura, obra civil i instal·lacions no ferroviàries associades. 

LOT 4: Resta del projecte  

 

 

2.   OBJECTE I ABAST DEL PROJECTE EXECUTIU 

 OBJECTE DEL PROJECTE EXECUTIU 

El present Projecte Executiu té per objecte la definició i valoració de les obres d’implantació tramviària de 

la connexió del Trambaix i Trambesòs per la Diagonal, corresponents a una primera fase de l’actuació, 

compresa entre la plaça de les Glòries (connexió amb Trambesòs) i el carrer Girona. 

La Fase 1 es planteja, per tant, com una situació provisional de la connexió entre les places Francesc 

Macià i Glòries. Es projecta i dimensiona de manera que els equips i instal·lacions siguin fàcilment 

ampliables, deixant preparada tota l’obra civil i les instal·lacions bàsiques, per no tenir que aixecar o 

desmuntar elements construïts a aquesta primera fase. 

A efectes funcionals, es tracta com un perllongament de la xarxa de Trambesòs amb una nova branca i 

una reestructuració de l’explotació de les actuals línies, doncs el Trambaix no resulta pas afectat. 

 ABAST DEL PROJECTE EXECUTIU 

L’abast geogràfic del present projecte s’ha concretat en l’apartat 2.1. L’actuació urbanística que es troba 

actualment en marxa a la plaça de les Glòries (Projecte Canòpia), obliga, independentment del present 

projecte, a modificar el traçat de les vies en la confluència de Diagonal, Meridiana i Gran Via. 
 

 

Figura 1. Àmbit Projecte executiu de transport. Fase 1 de la connexió Francesc Macià – Glòries (Font: EI, 2018) 

FASE 1 
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Al nus de tres branques, se li afegeix amb el present projecte, un quart ramal que es dirigeix cap a l’altre 

costat de l’avinguda Diagonal en sentit Francesc Macià, a través de l’actual carrer Cartagena,que arriba 

en cul-de-sac a l’altre extrem de la nova branca, fins al carrer Girona, per tal de permetre una connexió 

relativament fàcil amb l’intercanviador de Verdaguer de les línies 4 i 5 d’FMB (fig. 1, extreta de l’EI, amb 

indicació de la fase 1). 

Aquest ramal, que és l’objecte del present projecte, es projecta de doble via, per l’actual calçada central 

de l’avinguda Diagonal entre els carrers Bailén i Marina, i pels laterals de la rambla fins a Glòries, d’acord 

amb l’alternativa 1 de l’Estudi Informatiu de juny de 2017. En aquest s’indicava clarament l’àmbit tramviari 

transversal, que no és més que aquell que abasta estrictament la banda ocupada per la plataforma del 

tramvia, amb els ajustos urbanístics necessaris per compatibilitzar la topografia i el drenatge de la vialitat 

de l’entorn. 

Amb l’oportunitat que es presenta amb aquesta actuació, l’entorn es modifica substancialment, de manera 

que se li atorga al trànsit de vianants i en bicicleta un major protagonisme que al vehicle privat, al llarg de 

tota l’avinguda. Aquesta remodelació urbana no entra dins l’abast del present projecte, sinó del Projecte 

d’Urbanització que es redacta paral·lelament pels mateixos autors, però sota un contracte amb BIM/SA, 

tot i que de manera coordinada amb l’ATM. 

Cal considerar 4 casos genèrics de definició de l’abast físic del present projecte executiu, amb seccions i 

amplades tipus de l’ambit ferroviari: 

▪ Trams de línia en via doble, entre passeig Sant Joan i carrer Marina (fig. 2): 7,32 m 

▪ Parades en via doble, com Sicília i Verdaguer (fig. 3): 13,51 m 

▪ Trams de línia en dues vies simples, entre Padilla i Cartagena (fig. 4): 3,70 m 

▪ Parades en dues vies simple, com Monumental (fig. 5): 7,44 m 

  

 

Figura 2. Definició àmbit Projecte executiu de transport (Fase 1). Trams de línia en via doble. 

 

Figura 3. Definició àmbit Projecte executiu de transport (Fase 1). Parades en via doble. 

 

 

 

Figura 4. Definició àmbit Projecte executiu de transport (Fase 1). Trams de línia amb dues vies simples. 
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Figura 5. Definició àmbit Projecte executiu de transport (Fase 1). Parades en vies separades. 

 

De manera singular es tracten els extrems del tram: en el costat Glòries, l’àmbit tramviari és l’estricte, és 

a dir, com a via doble (fig. 2) però amb tres vies i una andana central addicional, fent frontera amb el 

projecte de reurbanització de la plaça (projecte Canòpia). 

I en el costat carrer Girona, darrera de la parada de Verdaguer es situa la cua de maniobres en via doble, 

a partir de la qual s’ampliarà per continuar la connexió fins a Francesc Macià, en fases futures. Igualment, 

l’àmbit del projecte és l’estricte per construir la plataforma tramviària i inserir-la a l’entorn urbà. 

La gran novetat tecnològica i d’integració urbana que representa el present projecte respecte a les xarxes 

actuals, i que ja estava previst a l’Estudi Informatiu, és l’alimentació elèctrica de tracció als tramvies sense 

necessitat de catenària. Posteriorment, una comissió d’experts, tenint en compte el ventall de tecnologies 

sense catenària disponibles, va concloure que la millor tecnologia aplicable per al cas del tramvia de 

Barcelona era la del sistema d’alimentació contínua pel terra (ACT) mitjançant un tercer carril. Aquest tercer 

carril continu de captació, centrat a l’eix de cada via, s’alimenta amb un prisma multitubular soterrat pel 

centre de la plataforma tramviària. La seva definició tècnica, funcional i pressupostària forma part de l’abast 

del present projecte. 

La connexió amb el Trambesòs inclou, però, la instal·lació de catenària sobre les noves vies al nus de 

Glòries, donat que tot el material rodant, inclòs el que es preveu que circuli pel nou tram, ha de disposar 

dels dos sistemes d’alimentació: per catenària i per ACT. 

En definitiva, forma part de l’abast del present projecte i de la valoració de les obres corresponents: 

▪ Treballs previs de desmuntatge, desinstal·lació, deconstrucció i demolició de tots aquells elements 

que s’han de retirar o eliminar per l’actuació objecte d’aquest projecte: mobiliari urbà, senyalització 

fixa viària (senyals de trànsit i panells informatius), senyalització variable lluminosa (semàfors), 

elements d’enllumenat públic i de videocàmeres, paviments de calçades i voreres, obres de drenatge 

i clavegueram, obres de fàbrica diversa, marquesines i instal·lacions de les parades La Farinera i 

Glòries, desmuntatge d’elements de via i d’electrificació, així com dels prismes, pous i arquetes 

tramviàries que interfereixen amb l’obra nova. També es consideren els enderrocs i desmuntatge 

dels elements i obres provisionals que cal executar per garantir el servei mínim tramviari i el 

funcionament normal –encara que restringit- del trànsit rodat i de vianants. 

▪ Moviment de terres: bàsicament els corresponents a l’explanació de la nova plataforma tramviària. 

El moviment de terres associats als prismes multitubulars d’energia i comunicacions de la connexió 

(generals i de l’ACT), la de l’obra civil dels sistemes i de les obres singulars (subestacions elèctriques, 

nous pous i galeries de connexió al clavegueram, actuació sobre el túnel de l’ADIF a l’entorn del 

carrer Marina, etc., que més endavant es concreten), s’inclouen en els seus subcapítols. 

▪ Estructures: obra civil completa, incloent les excavacions i reblerts necessaris, dels pous de registres 

singulars (amb connexió en galeria al col·lector central de l’avinguda Diagonal), incloent els estrebats 

i estintolaments de rases profundes, de l’obra d’adaptació de l’accés al recinte que conté la comporta 

soterrada de Roger de Flor, i de la nova subestació elèctrica de tracció sota la calçada del carrer 

Nàpols, en el encreuament del lateral costat mar de l’avinguda Diagonal. 

▪ Subestructura de via: formigó d’anivellament i neteja de la plataforma, estructura portant de la via 

construïda de formigó armat, arquetes, prismes i tubulars de sistemes (MT, BT i comunicacions; 

bases de formigó i arquetes de senyalització; balises, sistemes de detecció de via i SAE), incloent el 

moviment de terres i encofrats de rases i pous. 

▪ Superestructura de via: carrils i subjeccions, incloent els aparells de via (desviaments, escapaments 

i bretelles) i tots els elements de protecció de carril.  

▪ Pavimentació, jardineria i acabats de superfície: tots els tipus d’acabat superficial: de terres, amb les 

seves plantacions i hidrosembres (plataforma reservada) o amb paviment asfàltic o hidràulic 

(plataforma compartida amb el trànsit pesant); i la senyalització viària horitzontal i vertical dins de 

l’àmbit ferroviari, bàsicament en els creuaments. 

▪ Drenatge de via: tots els elements de drenatge longitudinal i transversal de la plataforma tramviària, 

dels elements de via i de l’ACT que en ella es troben (tubs dren, reixes, desguassos), així com les 

connexions al clavegueram o a embornals viaris. 

▪ Xarxa de reg de l’àmbit tramviari: tots els elements de reg de l’acabat de via amb gespa sobre terres: 

canonades, vàlvules i accessoris, tronetes, escomeses i elements de regulació, mesura i control. 

▪ Obra civil i arquitectura de parades: per a cadascuna de les quatre parades incloses en aquest tram 

(Verdaguer, Sicília, Monumental i Glòries), les obres de les andanes (paviments i vorades), 

marquesines, baranes i elements de mobiliari propi de les parades. 

▪ Instal·lacions i equipaments no ferroviaris: per a la nova subestació al carrer Nàpols i per cadascuna 

de les quatre parades, les instal·lacions elèctriques en baixa tensió i d’enllumenat, incloent escomesa 

de Cia (interruptor general i comptador), quadres generals (CPM i de distribució) i SAI de parades. 

També s’inclou l’alimentació d’equips sobre la via que no siguin ferroviaris (regulació xarxa de reg). 

▪ Instal·lacions ferroviàries: exclusivament les que fan referència a energia com: alimentació i 

distribució elèctrica en MT, electrificació per ACT (amb les seves comunicacions), electrificació per 

catenària (nus de Glòries) i l’ampliació/substitució dels equips de tracció/rectificació de l’actual SE 

de Glòries. S’inclou l’adaptació i ampliació de potència per a la fase 1 de les escomeses actuals de 

Vilanova i E. Maristany de Trambesòs. 

▪ Desviament de serveis afectats: exclusivament els que han estat causats per la construcció de la 

infraestructura tramviària, identificant cada companyia i organisme afectat (municipal o de 

subministraments), malgrat s’inclouen a títol indicatiu -no el cost però sí la solució- també els 

generats per la urbanització, per la seva forta interrelació amb el tramvia. 
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▪ Afectació al túnel de l’ADIF i la sortida d’emergència en l’entorn del carrer Marina (lot 1): de manera 

segregada a la resta de l’actuació, amb els treballs previs i enderrocs, els moviments de terres, les 

estructures i els treballs varis associats directament amb aquesta afectació. 

▪ Obres complementàries: entre les que es troben les obres necessàries per al funcionament de la 

ciutat en situacions provisionals de la obra referides a la pròpia execució de les mateixes (inclosos 

serveis substitutoris de transport públic), els desviaments provisionals del trànsit rodat i de vianants, 

la gestió de residus, els elements i activitats relacionades amb la seguretat i salut de la obra, i, 

finalment, els conceptes genèrics de l’actuació, en general com a partides alçades com, entre 

d’altres: l’1% d’acció cultural adaptació/substitució de tota la senyalització informativa a tota la xarxa 

de la Regió Metropolitana de TPC, a portar a terme per l’ATM. 

No s’inclou en el disseny del projecte i en la valoració de l’obra els següents conceptes: 

▪ Disseny de l’explotació tramviària: definició de línies, horaris, freqüències i velocitats dels trens. 

▪ Sistemes ferroviaris que no incloguin el sistema d’energia relacionat anteriorment: senyalització i 

comunicacions tramviàries, SAE i modificacions de hardware i software en el Centre de Control de 

Trambesòs. 

▪ Equips de via: caixes, accionaments i motorització de canvis; armaris, cablejat i senyals lluminoses; 

senyals fixes verticals. 

▪ Equips de parades: megafonia, interfonia, telefonia, màquines validadores, CCTV. 

▪ Adaptacions/ampliacions en tallers i cotxeres, per l’ampliació de la flota i per la introducció del sistema 

ACT als trens. 

▪ Actuacions a la xarxa de Trambaix, atès que no resulta afectada. 

▪ Material rodant: ni adaptació de l’existent ni l’adquisició de noves unitats. 

▪ Obres d’urbanització i xarxes de serveis (moviment de terres, pavimentació, clavegueram i 

enllumenat públic), senyalització i semaforització viària, reg, jardineria i arbrat, que no siguin 

estrictament necessàries per a la implantació de la infraestructura tramviària. 

▪ Coordinació semafòrica amb la semaforització del trànsit rodat de la ciutat. 

▪ Desviaments i reposicions de serveis afectats que no hagin sigut provocats directament per l’obra 

del tramvia. 

Però, donat que les obres d’urbanització de l’avinguda Diagonal i de la zona de Canòpia afectada pel 

tramvia cal que siguin executades al mateix temps, és necessari una coordinació de totes les obres, 

harmonitzant en el present projecte totes les activitats que es troben relacionades entre els diferents 

projectes. Això es té en compte en diverses parts del present projecte, com: 

▪ Pla d’obra 

▪ Estudi de seguretat i salut 

▪ Preus unitaris 

▪ Desviaments de trànsit i de vianants 

▪ Reposició de serveis afectats 

També es té en compte que l’execució de fases posteriors a la definida en el present projecte, no interfereixi 

en el servei d’aquell moment o en el funcionament de la ciutat, motiu pel qual, alguns elements no 

estrictament necessaris per a la primera fase, s’inclouen en la mateixa per minimitzar dites afeccions 

posteriors (p.e. la pròpia execució de la SE Nàpols, però que no cal equipar-la en fase 1). 

 

3.   COMPLIMENT DE PRESCRIPCIONS 

 

D’acord amb la vigent legislació en matèria de transports i en matèria mediambiental, el present projecte 

executiu dóna compliment a les prescripcions contingudes als documents següents:  

▪ Aprovació definitiva per part de l’ATM de l’Estudi Informatiu per a la connexió del Trambaix i 

Trambesòs per a la implantació d’una xarxa tramviària unificada (EI, 2017) redactat per la UTE GPO-

SENER-TYPSA. 

▪ Resolució TES/3063/2017, de 30 d’octubre, d’informe de DTS del document ambiental associat a 

l’anterior, en la figura d’Avaluació d’Impacte Ambiental Simplificada (AIAS, 2017) redactat per BR. 

▪ Informe de l’ATM de les al·legacions derivades de la informació pública de l’EI. 

A l’apartat 1.2 d’aquesta Memòria s’ha fet esment d’ambdós documents sotmesos a consulta pública, 

incloent així mateix en l’Annex 1, un resum de l’EI i còpia dels documents esmentats. 

A continuació es descriuen les prescripcions que condicionen directament el disseny del present projecte 

i de quina manera s’han tingut en compte. En l’Annex 2 “Compliment de prescripcions” es detallen 

cadascuna de les prescripcions, amb indicació expressa de la manera que s’ha tingut en compte en la 

redacció del projecte.  

 ESTUDI INFORMATIU 

L’Estudi Informatiu fa una anàlisi de l’oferta i demanda actuals de transport públic i de trànsit amb vehicle 

privat. Es plantegen quatre alternatives, tres de les quals són tramviàries (amb un sistema semblant als 

actuals) i una, amb autobús elèctric. Es comparen amb un escenari de referència (alternativa 0) que suposa 

no fer cap actuació que no sigui l’evolució natural del sistema de transport públic actual. 

Amb l’ajuda d’una Anàlisis Cost-Benefici (ACB) i una Anàlisi Multicriteri (AMC), reforçats amb diferents 

Anàlisis de Sensibilitat (AS), es conclou que l’alternativa més adient (millor TIR de l’ACB: 9,89% i millor 

puntuació en l’AMC: 8,91 sobre 10) és l’alternativa 1.  

La primera prescripció, doncs, és el corredor (avinguda Diagonal), el sistema (tramvia) i la seva implantació 

(en superfície). En l’any horitzó (30 anys de període d’anàlisi) es considera el pas d’un tramvia en 

composició doble de 66 metres (capacitat de fins 440 pax) cada 4 minuts, per sentit. 

Per altra banda, amb aquesta actuació de transport, s’aprofita la oportunitat d’una reurbanització completa 

de l’avinguda Diagonal (objecte d’un altre projecte executiu), en la que se li atorga al tramvia una plataforma 

reservada de doble via (separades en algun tram), amb creuaments a nivell i prioritat semafòrica 

compartida amb la resta de sistemes. L’Estudi Informatiu és qui estableix, com a prescripció, l’abast concret 

del present projecte, definint clarament els límits amb el projecte d’urbanització, tal com s’han descrit en 

l’apartat 2.2 anterior, i així es concreta al llarg de tot el projecte. 

La tercera prescripció derivada de l’Estudi Informatiu és el sistema d’alimentació elèctrica dels tramvies 

per a la seva tracció. Sense especificar el sistema concret, però que en qualsevol cas ha de ser possible 

adaptar les unitats actuals, es prescriu un sistema sense catenària, ja sigui pel terra, ja sigui amb un 

sistema autònom (supercondensadors i bateries), si bé, es fa una anàlisi comparativa i resulta més 

beneficiós el primer sistema, en línia amb informes tècnics posteriors, dins de l’actual estat-de-l’art. 

La fase 1 és absolutament comú a les tres alternatives tramviàries i representa aproximadament la meitat 

de tota la connexió. Inclou 4 de les 6 parades del tram, a banda de la remodelació del nus de Glòries. 
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 AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

La Resolució TES/3063/2017, de 30 d’octubre, d’informe d’impacte ambiental de l’estudi informatiu per a 

la connexió dels sistemes tramviaris del Trambaix i del Trambesòs al terme municipal de Barcelona, per 

part del Departament de Territori i Sostenibilitat (inclòs en l’Annex 1 de la present Memòria), determina que 

el projecte no s’ha de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental ordinària (AIAO), atès que l’actuació 

prevista no té efectes significatius en el medi ambient, si s’adopten una sèrie de mesures preventives i 

correctores incloses en el document ambiental de l’estudi informatiu (AIAS, 2017) i les condicions 

addicionals següents: 

▪ Anàlisi per part del Promotor de l’evolució real de la redistribució de vehicles als primers anys, en els 

aspectes de contaminació acústica, mobilitat urbana i qualitat de l’aire, impulsant les actuacions que 

permetin reduir els impactes corresponents. 

▪ Condicions relacionades amb la contaminació lluminosa de l’enllumenat públic viari i l’eficiència 

energètica de la seva alimentació elèctrica. 

▪ Aplicació de la legislació vigent en matèria de Patrimoni Cultural. 

▪ Execució del Programa de vigilància ambiental, per part del Promotor. 

▪ Constitució d’una Comissió mixta de seguiment i control ambiental. 

En l’esmentat Annex 2 es presenta en forma de taula cadascuna de les prescripcions ambientals, distingint 

la fase de projecte de la fase d’obra. 

 AL·LEGACIONS DERIVADES DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA 

En l’Annex 1 “Antecedents” s’inclou la relació dels 7 grups d’al·legacions a l’Estudi Informatiu, que es van 

rebre en el període d’informació pública en els mesos de juliol, agost i setembre de 2017. 

La quasi totalitat de les 69 observacions contingudes a les 7 al·legacions gairebé no tenen incidència en 

l’Estudi Informatiu, doncs la major part ja havien estat considerades en les anàlisis previs. Moltes foren 

rebutjades, en no suposar millors solucions que les incloses a l’EI, o no estar suficientment justificades o 

documentades, o ser tècnicament impossibles, o fins i tot perquè resultaven incompatibles amb els 

objectius de l’actuació o de la planificació urbana i de transports, o bé, simplement, no eren pertinents pel 

propi objecte de l’EI. 

Alguna al·legació va ser considerada, però no té incidència en la fase 1, objecte del present projecte, o ni 

tan sols en la infraestructura tramviària, en tractar-se d’al·legacions referents als estudis i models de 

demanda i de mobilitat que només afecta, com a molt, a la flota necessària o a temes concrets de 

l’explotació, que no formen part de l’abast del present projecte. 

Una al·legació acceptada però que no forma part de la fase 1 és el canvi de disposició de les vies i andanes 

actuals de la parada terminal de Francesc Macià. En el moment que aquesta esdevé una parada passant 

i per facilitar la ubicació de parades d’autobús a la mateixa andana compartida, les vies s’hauran de 

disposar juntes, la qual cosa millorarà fins i tot el traçat actual del final de la línia. 

 

 

4.   PLANEJAMENT 

 MOBILITAT I TRANSPORTS 

En l’actualitat són vigents diversos instruments de planificació en l’àmbit regional i local directament 

relacionats amb la mobilitat urbana i metropolitana. Principalment són:  

▪ Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana (pdM 2013-2018) 

▪ Pla de Mobilitat Urbana (PMU 2013-2018)  

▪ Pla Director d’Infraestructures (pdI 2011-2020). 

Altres plans, de rang inferior, relacionats amb els anteriors són: 

▪ Pla per a la reducció de la contaminació acústica de la ciutat de Barcelona (2010-2020) 

▪ Pla local de seguretat viària (2013-2018) 

▪ Pla per a la millora de la qualitat de l’aire a Barcelona (2015-2018) 

▪ Pla de foment de la bicicleta (2012) que ha estat modificat pel PMU 2013-2018. 

A l’Annex 3 “Planejament” s’inclou una relació de Plans i Programes relacionats amb les infraestructures 

de transport i mobilitat, en diferents àmbits de l’Administració. 

4.1.1.   Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (pdM 2013-2018) 

Redactat per l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, aquest pla abasta 

la mobilitat del conjunt de l'àrea tenint en compte tots els modes de transport, tant de passatgers com de 

mercaderies, i fomenta els modes no motoritzats i el transport públic per tal de garantir l'accessibilitat de 

la ciutadania, aconseguir uns desplaçaments sostenibles i segurs i millorar l’eficiència del sistema de 

mobilitat en l'horitzó de l'any 2018. Els objectius del pdM de l’RMB 2013-2018, que també d’alguna manera 

es van incloure al PMU, són els següents: 

▪ Afavorir el transvasament modal cap als modes més sostenibles 

▪ Incrementar l’eficiència del sistema de transports 

▪ Minimitzar la distància dels desplaçaments 

▪ Reduir les externalitats del sistema de transports 

▪ Moderar el consum i reduir la intensitat energètica del transport 

▪ Reduir la contribució de la mobilitat al canvi climàtic 

▪ Reduir l’impacte atmosfèric de la mobilitat 

▪ Reduir l’accidentalitat 

▪ Garantir l’accessibilitat del sistema de mobilitat 

▪ Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat 

Les fites proposades pel pdM són: 

▪ Un model de mobilitat integrador de les polítiques urbanístiques i de mobilitat pel que fa a la 

localització dels habitatges, les activitats i la implantació d’infraestructures, que aturi la dispersió 

territorial i construeixi una estructura de ciutats ben connectada amb transport públic. 
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▪ Un model de mobilitat sostenible i segur que millori els paràmetres ambientals de l’RMB, que 

promogui la transferència d’usuaris i usuàries dels vehicles privats cap als modes no motoritzats i el 

transport públic que garanteixi una xarxa viària segura. 

▪ Un model de mobilitat eficient que garanteixi la competitivitat de l’economia i que promogui l’ús de 

combustibles nets amb mínim impacte sobre la salut de les persones i el medi ambient. 

▪ Un model de mobilitat equitatiu que col·labori a augmentar la qualitat de vida a l’RMB, al seu 

reequilibri social, a garantir l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda i eviti l’exclusió 

social que es pugui originar per la manca de mitjans de transport d’algun dels seus ciutadans. 

Aquests models de mobilitat marquen els eixos per tal de: 

▪ Garantir l'accessibilitat als ciutadans de l'RMB, incrementant l'oferta de transport públic i millorant la 

interconnexió de les xarxes urbanes i interurbanes d'autobús i ferrocarril. 

▪ Millorar l'eficiència del sistema logístic i de distribució de mercaderies, reduint els costos unitaris de 

transport i establint estratègies per afavorir la competitivitat i millora energètica de les empreses. 

▪ Aconseguir una xarxa viària més segura i respectuosa amb l'entorn que permeti la prioritat del 

transport públic de superfície i dels vehicles més eficients perquè utilitzen combustibles nets o 

circulen amb alta ocupació de passatge. 

▪ Afavorir els modes no motoritzats, la bicicleta i la marxa a peu, promovent una xarxa de bicicletes 

interurbanes i connectada a les estacions de ferrocarril i assegurant l’accessibilitat dels/de les 

vianants en el sistema de transport públic. 

▪ Millorar la qualitat ambiental de l’RMB i contribuir a la preservació del clima, reduint les emissions del 

sistema de transport, en promoure una mobilitat més neta que afavoreix l’ús del transport públic i de 

vehicles amb combustibles alternatius als fòssils. 

el que es tradueixen en els següents objectius operatius: 

▪ Reduir el cost unitari del viatge 

▪ Minimitzar la distància mitjana dels desplaçaments 

▪ Potenciar el canvi modal de la mobilitat metropolitana 

▪ Reduir les externalitats del sistema metropolità de transport 

▪ Moderar el consum i reduir la intensitat energètica del transport a l'RMB  

▪ Reduir la contribució que el sistema de mobilitat de l'RMB fa al canvi climàtic  

▪ Reduir la contaminació atmosfèrica resultant del transport  

▪ Disminuir la contaminació acústica resultant del sistemes de transport  

▪ Reduir l'ocupació de l'espai públic per part dels vehicles  

▪ Integrar paisatgísticament les infraestructures i minimitzar l'afectació de la matriu ambiental  

▪ Reduir l'accidentalitat  

4.1.2.   Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (PMU 2013-2018) 

El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (2013-2018) es redacta incloent els objectius del pdM 2013-2018. 

El Transport Públic Col·lectiu (TPC), és un element clau per assolir un model sostenible de mobilitat al 

municipi de Barcelona. És cabdal des del punt de vista mediambiental (reducció de la pol·lució, del soroll i 

del cost energètic) i des del punt de vista social i de la qualitat de vida (reducció del temps de desplaçament, 

de la congestió i de l’ocupació d’espai públic). 

Per això els Objectius del PMU redactat per l’Ajuntament de Barcelona són: 

▪ Mobilitat segura 

▪ Reduint l’accidentabilitat associada a la mobilitat. 

▪ Mobilitat sostenible 

▪ Facilitant el transvasament modal cap als modes més sostenibles.  

▪ Reduint la contaminació atmosfèrica derivada del transport.  

▪ Reduint la contaminació acústica derivada del transport.  

▪ Moderant el consum d'energia en el transport i reduint la seva contribució al canvi climàtic.  

▪ Augmentant la proporció del consum d'energies renovables i "netes".  

▪ Mobilitat equitativa  

▪ Fomentant usos alternatius de la via pública.  

▪ Garantint l'accessibilitat al sistema de mobilitat.  

▪ Mobilitat eficient  

▪ Incrementant l'eficiència dels sistemes de transport.  

▪ Incorporant les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat.  

Per tant, garantir una xarxa de qualitat a l’abast de la ciutadania és clau per tal de promoure una mobilitat 

sostenible, continuar avançant en la reducció de l’emissió de gasos contaminants i millorar l’eficiència del 

transport públic. Com a indicadors del compliment d'aquests quatre objectius es defineixen:  

▪ L'aplicació del Pla Local de Seguretat Viària  

▪ El compliment dels paràmetres de la Unió Europea per NO2 i PM10.  

▪ La implementació de la Nova Xarxa de Bus i la reducció dels temps d'espera a la meitat.  

▪ La millora de la gestió logística de la mobilitat.  

Les principals línies d'actuació per aconseguir-ho són les següents: 

▪ Implementació de les Superilles i altres mesures de pacificació. 

▪ Implementació de la Nova Xarxa de Bus. 

▪ Desenvolupament total de la xarxa de carrils bici. 

▪ Manteniment del nivell de servei de trànsit actual. 

▪ Compliment dels paràmetres normatius llindars de qualitat ambiental. 

▪ Promoció i mesures de discriminació positiva dels vehicles amb alta ocupació. 

▪ Revisió de la regulació de l'aparcament en calçada i fora de calçada. 

▪ Millora de l'eficiència de la càrrega i descàrrega. 

El PMU, determina un seguit de mesures concretes per tal d’implementar les actuacions. Les mesures per 

a l’àmbit de la Diagonal són: 

▪ Es fa referència al Pla Director d'Infraestructures 2011-2020 (pdI) on s'insta a la penetració al centre 

de Barcelona i la connexió de les dues xarxes actuals de tramvia (Trambaix i Trambesòs). Així, el 
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plànol d'actuacions inclou l'Articulació de les xarxes tramviàries a Barcelona (mesura XT01) sense 

concretar cap opció o traçat. 

D’entre les línies d’actuació del PMU es troba la implementació de la nova Xarxa de Bus.  

Aquesta xarxa de bus és un projecte per redibuixar la xarxa d'autobusos de Barcelona seguint criteris de 

facilitat d'ús, eficàcia i gestió eficient dels recursos. Quan estigui totalment implementada, la nova xarxa 

de bus estarà formada per 28 línies d'altes prestacions, 17 de les quals seran verticals (mar-muntanya), 8 

horitzontals (Llobregat-Besòs) i 3 més diagonals. Les 28 línies passaran a cobrir el 65% del territori de la 

ciutat, on viu el 95% de la població. La xarxa d’autobusos quedarà completada amb línies urbanes i 

interurbanes convencionals, línies de Bus del Barri i altres línies de proximitat. 

 

 

Figura 6. Plànol fase V de la nova xarxa de bus a Barcelona (Font: Serveis de Mobilitat. Aj. de Barcelona) 

 

Una altra línia d’actuació del PMU és el desenvolupament de la xarxa de carrils bici. L’Ajuntament de 

Barcelona té per objectiu arribar als 308 quilòmetres de carril bici l’any 2018, fet que suposa un increment 

del 165% respecte el punt de partida de la Mesura de l’estratègia de la bicicleta al 2015 (que parteix d’una 

trama de 116 quilòmetres). D’aquesta manera, el 2018, el 95% de la població de la ciutat disposarà de, 

com a mínim, un carril bici a 300 metres de distància del seu domicili. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament preveu efectuar prop de 130 actuacions en carrers i ubicacions per tal 

d’aconseguir el desplegament total de la xarxa de carrils bici. En la majoria dels punts s’hi configuren nous 

carrils bici, tot i que, en alguns àmbits, es preveuen actuacions de millora o actuacions per senyalitzar 

carrers bici (zones 30) o itineraris ciclistes. 

Alguns dels projectes ja són en execució o en procés, mentre que d’altres encara no han començat. Aquest 

desenvolupament, essent una proposta inicial, es preveu redefinir-lo d'acord amb les necessitats reals de 

la xarxa o la connectivitat, entre altres. Per dur-ho a terme, l’Ajuntament ha elaborat un nou manual de 

disseny de carrils bici, amb l’objectiu de millorar la seguretat dels ciclistes, reduir els conflictes amb els 

vianants, millorar la connectivitat dels nous carrils bici, la senyalització, la regulació, el disseny i tots els 

aspectes relacionats. 

A la figura s’indiquen en color negre el carrils bici/vies ciclables executats, en blau fosc els que es troben 

en obres o adjudicats, en blau clar es troben en fase d’estudi, projecte o licitació d’obres i, finalment, en 

gris els proposats. 

 

 

 

 

Figura 7. Mapa de carrils bici. (Font: Serveis de Mobilitat. Aj. de Barcelona) 

 

4.1.3.   Pla Director d’Infraestructures de l’RMB (pdI 2011-2020) 

L’anterior pdI 2001-2010 establia 6 directrius que resultaven del contrast entre les insuficiències detectades 

a la diagnosi del sistema metropolita de Transport Públic Col·lectiu i els objectius estratègics que es 
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plantejaven. Aquestes línies preferents d’actuació orienten l’activitat de l’ATM, com a consorci coordinador 

del transport públic col·lectiu a l’àrea de Barcelona. D’aquestes sis directrius, la tercera es definia com 

“Establiment d’una xarxa de tramvia en corredors de demanda intermèdia”, i es desplegava com el 

“Desenvolupament d’aquest nou mode de transport, de connexió entre Baix Llobregat i el Besòs a través 

de la Diagonal”. 

El Pla Director d’Infraestructures de l’RMB 2011-2020, aprovat per acord de Govern de 14 de gener de 

2014, dóna continuïtat a l’anterior pdI 2001-2010, i es considera un pla específic d’acord amb la Llei de la 

Mobilitat. Recull totes les actuacions en infraestructura de transport públic per a un decenni a l’àmbit de la 

Regió Metropolitana de Barcelona, amb independència de l’Administració i l’operador que l’explota, i 

preveu actuacions com ara l'ampliació de la xarxa de transport públic, un programa d'intercanviadors 

modals, un programa de modernització i millora de les infraestructures i serveis, així com actuacions a la 

xarxa ferroviària estatal. 

 

 

Figura 8. Mapa d’actuacions del Pla Director d'Infraestructures 2011-2020 (pdI) 

 

La unió tramviària, doncs, forma part del planejament vigent. En el context de la Llei de Mobilitat, la unió 

tramviària apareix amb el codi XT01 en el Pla d’Infraestructures de la Regió Metropolitana (pdI 2011‐ 2020), 

que és un pla específic del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana (pdM 2013-2018). 

 

Figura 9. Detall de la imatge anterior on s’observa el corredor de la connexió Trambaix-Trambesòs 

 

Dins el ventall d’objectius a assolir pel pdM, en el pdI se’n destaquen: 

▪ Potenciar el canvi modal de la mobilitat metropolitana 

▪ Reduir les externalitats del sistema metropolità de transports 

▪ Reduir la contribució que el sistema de mobilitat de l’RMB fa al canvi climàtic 

▪ Reduir la contaminació atmosfèrica resultant del transport 

En l’Annex 3 “Planejament” s’inclou la fitxa del pdI 2011-2020 corresponent a l’actuació “XT01. Articulació 

de les xarxes tramviàries a Barcelona” 

 PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

L’àmbit del projecte comprèn el municipi de Barcelona, a la comarca del Barcelonès, i es regeix per tant 

pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament pel Govern de la Generalitat de 

Catalunya en data 20 d'abril de 2010 (DOGC núm. 5627 de 12 de maig de 2010). 

Per altra banda, la planificació urbanística del territori es porta a terme mitjançant el planejament urbanístic 

general, que a Barcelona està constituït pel Pla General Metropolità de 1976 (PGM-76) i per modificacions 

puntuals del mateix, en aquells àmbits on el transcurs del temps ha requerit una nova  actualitzada 

planificació adequada a les necessitats de la nostra societat contemporània. En sòl urbà el planejament 

urbanístic general es desenvolupa per mitjà dels Plans de Millora Urbana i pels Plans Especials 

Urbanístics. 

El PGM-76 va ser aprovat per la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona el 14 de juliol de 1976, 

l'objecte del qual és l'ordenació urbanística del territori que integrava l'anterior Entitat Municipal 

Metropolitana de Barcelona, i que comprenia un total de 27 municipis. Les normes urbanístiques d'aquest 
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pla, així com les modificacions introduïdes en l'àmbit normatiu, han estat editades per la Mancomunitat de 

Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Així mateix estan editades les ordenances metropolitanes 

d'edificació, aprovades el 15 de juny de 1978 i altres ordenances d'àmbit metropolità. 

El PGM-76 ha estat modificat per més de 1.000 expedients de modificació de Pla General i ha estat 

desenvolupat per més de 6.000 figures de planejament derivat (planejament parcial i especial). L'any 2010 

es va publicar la primera versió d’un text refós, que des de llavors s'ha anat actualitzant semestralment. 

 

 

Figura 10. Plànol qualificació urbanística (PGM 76) 

 

En l’àmbit del present projecte, aquest Pla defineix pràcticament tots els espais entre illes com sistema 

viari bàsic, incloent tota la Diagonal. Així, la totalitat de l’àmbit del projecte d’implantació del tramvia entre 

la plaça Francesc Macià i Glòries es localitza en zona de xarxa viària bàsica (5). Únicament en el tram 

entre els carrers Castillejos i Cartagena el planejament contempla una zona central amb qualificació de 

parcs i jardins (6b) incompatible amb l’ús d’infraestructura tramviària. Per aquest motiu, en aquesta zona 

el tramvia transcorre a banda i banda de la rambla central qualificada de parcs i jardins, tot i que continuaria 

afectant una petita zona amb classificació 6b. 

En data del 28 de desembre de 2007 s'aprova definitivament la "Modificació del PGM a la plaça de Les 

Glòries i el seu entorn" que defineix una nova ordenació dels usos del sòl a l'entorn de la plaça de les 

Glòries. El tram central de la Diagonal entre carrer Castillejos i carrer Cartagena es requalifica com espais 

lliures amb classificació 6b (parcs i jardins). 

L'article 9 de les normes urbanístiques regula aquest tipus d'espai.  

Concretament, referint-se al tramvia, el punt 4 diu: 

"4. Els espais lliures admeten el pas puntual del tramvia, amb exclusió de vies 

secundàries, en tant que un pla especial del transport tramviari no ordeni les línies 

que discorren per la ciutat i el règim dels sòls utilitzats pel servei." 

La disposició addicional segona que s'incorpora a la proposta de la MPGM assenyala: 

"La present Modificació de PGM garanteix la reposició de la zona verda que s’ocupi per a 

les instal·lacions del tramvia en el moment en què s’aprovi el traçat definitiu de la 

infraestructura. A aquests efectes, s’assenyala, en plànol annex, l’àmbit de planejament 

adient per procedir a l’esmentada compensació." 

 

Figura 11. Plànol qualificació urbanística (MPGM 07) 

 

En data de 28 de juliol de 2017 s'aprova definitivament pel Govern de la Generalitat de Catalunya la "MPGM 

per a l'ordenació de la plaça de Les Glòries entre els carrers de Castillejos, Bolívia, Badajoz-Independència 

i Consell de Cent." 

Entre els seus objectius principals destaquem els següents: 

▪ La construcció i consolidació d’un nou parc central de la ciutat en un punt de cruïlla dels grans 

eixos urbans de l’avinguda Diagonal, de la Gran Via de les Corts Catalanes i de l’avinguda 

Meridiana. 

▪ Proposta de un model de mobilitat sostenible definitiva per a la plaça que ha de resoldre: 

▪ La reconducció del trànsit rodat de pas a un mode que no afecti la superfície mitjançant la 

construcció d’un túnel soterrat per sota les infraestructures de transports existents. 

▪ Ajustar la vialitat superficial circumdant, de manera que garanteixi l’accés exclusiu als usos 

perimetrals del parc i entorns. 

▪ La integració de sistemes de transport i la millora de les connexions entre ells. 

▪ Creació d’un intercanviador entre els sistemes de transport en superfície. 

▪ Aportar per un model de recorreguts el servei dels vianants i de les bicicletes amb caràcter 

prioritari.  

Aquest nou planejament manté en gran part la qualificació parcs i jardins (6) per la rambla central al tram 

final de la Diagonal entre els carrers Castillejos i Cartagena però adequant-se al traçat tramviari. A més a 

més es proposa una nova qualificació per a una part d’aquest tram de la rambla, com zona de Sistema 

General Ferroviari i espai lliures en superfície (clau 3/6) derivada de l’existència d’una infraestructura 

ferroviària en el subsòl. 
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El document preveu com a proposta d'actuació, referint-se a les xarxes de transport públic, els següent 

punts: 

▪ Integració de les sortides del metro dins del parc amb la millora dels sistemes verticals de 

comunicació i d’accés. 

▪ Nou traçat de connexió amb el tramvia de la Diagonal que discorrerà per l’avinguda Diagonal i pel 

carrer de Cartagena. 

▪ El Pla també té previst l’adequació del traçat del tramvia per tal de permetre el desdoblament de 

l’actual tram que discorre per la Gran Via en via única. S’ha avaluat el seu desdoblament utilitzant 

els carrers de Ciutat de Granada i de la Llacuna. 

▪ Nou traçat de les línies de bus pels carrers de Badajoz i per la prolongació del carrer de Cartagena. 

Aquests traçats enllaçaran amb l’espai d’intercanviador i amb els carrers horitzontals de Casp, de la 

Gran Via i amb l’avinguda Diagonal. 

▪ Localització d’un intercanviador de transport de superfície que integri les línies de tramvia, les de 

busos urbans i les d’autobusos interurbans. Aquest intercanviador estarà situat a la banda sud del 

parc. Es preveu que hi tinguin parada les línies de bus H12, 7, 92, N2 i N7, totes les línies de tramvia 

i dels autobusos interurbans que discorrin per l’àmbit. 

L'article 9 de les normes urbanístiques, referint-se als espais lliures (clau 6) declara al punt 4 i 5: 

"...4. No es pot ocupar el sòl qualificat d'espai lliure pel traçat d'infraestructures de transport tal com estava 

previst a la Disposició Addicional Segona de l'MPGM vigent de la Plaça de les Glòries i el seu entorn. 

5. Es podran ubicar al sòl qualificat de parc els elements com escales, andanes i altres que es puguin 

requerir per accedir als diferents sistemes de transport públic, amb solucions adequades i integrades al 

projecte de parc.". 

L'article 12 de les normes urbanístiques, regula les zones del Sistema General ferroviari i espai lliure en 

superfície (clau 3/6): 

"...2. Per la seva vinculació amb el sistema ferroviari en subsòl, s’admet que en superfície puguin sortir 

elements tècnics i sortides d’emergència de forma justificada. La seva situació es farà seguint criteris de 

seguretat i correcta integració amb el medi d’espai públic en què s’ubiquen. 

3. En el subsòl els usos previstos seran aquells vinculats al domini públic ferroviari i vinculats a aquest 

sistema general. La construcció i establiment de les instal·lacions ferroviàries estan subjectes a les 

limitacions sectorial corresponents 

El manteniment correspon al administrador del domini ferroviari competent. 

4. Els projectes d’urbanització sobre les estructures ferroviàries existents asseguraran una correcta 

impermeabilització de la llosa estructural en contacte amb l’espai verd en superfície, amb la previsió de les 

corresponents sobrecàrregues d’ús i el pas de les infraestructures i serveis, segons la legislació vigent del 

Sector Ferroviari. 

5. Els elements tècnics emergent i pous de ventilació seran els estrictament necessaris pel funcionament 

dels usos establerts en el subsòl, en el cas que així ho determini el Projecte d’infraestructura ferroviària i 

aquest restaran integrats en la urbanització de la zona verda en superfície. 

6. Amb caràcter general, haurà d'evitar-se la disposició d'elements tals com làmines d'aigua, fonts, etc., 

sobre les lloses de cobertura del Sistema General Ferroviari. 

...9. Tots els projectes, les obres o construccions que es vulguin portar a terme en la superfície d'aquests 

sòls i que se situïn dins la ¡influència d'aquestes zones caldrà que sol·licitin les autoritzacions 

corresponents de l'administrador ferroviari competent i hauran d'aportar la documentació complementaria 

que estigui establerta en la legislació vigent de Sector Ferroviari 

10. Les obres de cobriment dels trams ferroviaris actualment descoberts que es preveuen al present 

planejament es realitzaran de forma convinguda entre l'administració ferroviària competent i l'Ajuntament 

de Barcelona que inclourà els sòls reservats amb la doble clau urbanística 3/6 de sistema ferroviari i espai 

lliure, en el tram descobert indicat.” 

La disposició addicional segona que s'inclou al document manté el criteri de la MPGM 07: 

"La present Modificació de PGM garanteix la reposició de la zona verda que s’ocupi per a les instal·lacions 

del tramvia en el moment en què s’aprovi el traçat definitiu de la infraestructura." 
 

 

 

Figura 12. Qualificació. Aprovació definitiva (MPGM 17) 

 

A l’Annex 3 “Planejament” s’inclou els planos amb el planejament urbanístic que afecta al tram Girona-

Glòries, amb el traçat de les vies projectades i les existents actualment. 

4.2.1.   Compatibilitat de la infraestructura tramviària amb el planejament urbanístic 

Amb l’anàlisi del planejament vigent a l’àmbit d’estudi es pot assegurar la compatibilitat de la infraestructura 

ferroviària amb el planejament urbanístic. Així, la totalitat de la infraestructura del tramvia entre la plaça 

Francesc Macià i Glòries es localitza en zona de xarxa viària bàsica (5), entre els carrers Castillejos i 

Cartagena el planejament contempla una zona central amb qualificació de parcs i jardins (6b) incompatible 

amb l’ús d’infraestructura tramviària. Per aquest motiu, en aquesta zona el tramvia transcorre a banda i 

banda de la rambla central qualificada de parcs i jardins. En el seu recorregut pel carrer Cartagena i Plaça 

de les Glories fins a l’intercanviador, el traçat del tramvia continua per la xarxa viaria bàsica. Únicament a 

la cantonada entre Plaça de les Glòries amb el carrer Badajoz el traçat discorre una part per zona d’espais 
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lliures (6c) però que actualment ja es ocupada per les vies del tramvia de la xarxa del Trambesòs. A partit 

d’aquí i una mica abans d’arribar a la zona de la Farinera (una vegada travessat carrer Badajoz) el traçat 

connecta amb la xarxa actual del Trambesòs.. 

 ALTRES ACTUACIONS ACTUALS I PREVISTES 

Juntament amb les polítiques de mobilitat, apostant per un transport més sostenible en el desenvolupament 

de les directrius del Planejament en sentit d’impulsar la mobilitat a peu, en bici i en transport públic, 

l’Ajuntament està impulsant un seguit d’actuacions amb l’objectiu d’assolir un model de ciutat més 

saludable, just, integrador, sostenible i segur. 

Forma part d’aquestes actuacions la implantació de zones 30, on es limita la velocitat màxima de circulació 

a 30 km/h amb la intenció de pacificar zones amb trànsit inferiors a 5.000 vehicles/dia, afavorint de retruc 

l’ús de la bicicleta. Les primeres actuacions en aquest sentit es realitzen el 2006. L’any 2011 són zona 30 

prop del 25% dels carrers de Barcelona i el 2015 ja superen el 33%. 

Al mateix temps, com s’ha comentat en el punt anterior, la xarxa de carril bici a la ciutat s’incrementa any 

rere any. L’any 2015 són 120 km de carril bici, en 1.369 km de longitud de carrers, suposant que un 8,8% 

dels carrers disposa de carril bici. Aquest fet implica que, paral·lelament a l’extensió de la xarxa de carril 

bici, sigui necessari un increment dels serveis relacionats com ara l’aparcament de bicis, amb un increment 

el 2015 d’un 4,4% arribant a les 24.589 places, o el manteniment del servei de “Bicing”. 

Per altra banda, per assolir els objectius del planejament vigent, es considera que un projecte de mobilitat 

urbana ha de restringir l’espai de circulació del trànsit, augmentant l’espai pel vianant, les bicicletes 

i/o el transport públic. Els beneficis socials i ambientals generats a mig i llarg termini tenen al menys el 

mateix valor que l’increment de cost que provoquen als viatges motoritzats a curt termini, mentre els nivells 

de congestió no empitjorin permanentment en relació a la situació actual. 

Es considera, per tant, que l’augment de fluïdesa del trànsit no comporta un benefici social net perquè té 

associats costos socials i ambientals al menys de la mateixa magnitud sota la premissa de no empitjorar 

la situació actual. Pel contrari, un augment de la congestió sí es considera com a cost social. 

Una altra actuació dirigida a la configuració de la ciutat són les Superilles. La Superilla es concep com 

una unitat d’organització urbana, a partir de la qual es vertebren un seguit d’estratègies de transformació 

cap a un nou model urbà, on la reorganització de la mobilitat i de l’espai públic representa el primer pas. 
 

 
 

Figura 13. Proposta de Superilles (Font: PMU 2013-2018) 

Els objectius estratègics que caracteritzen la proposta d’implantació es resumeixen en els següents sis 

punts: 

▪ Revitalització de l’espai públic. Increment de l’espai pacificat amb prioritat per als vianants, 

promoció de nous usos a l’espai públic que fomentin la connexió entre els principals elements 

d’atracció, millora de les variables d’habitabilitat (ergonòmiques, d’atracció i de confort). 

▪ Augment de la complexitat urbana i la cohesió social. Promoció de l’emprenedoria a la ciutat i 

inserció de noves activitats en el teixit urbà, increment del nombre de desplaçaments a peu, dotació 

adequada dels equipaments de proximitat bàsics, foment d’activitats veïnals. 

 

 

Figura 14. Proposta orientativa de Superilles. (Font: PMU 2013-2018. Aj. de Barcelona) 

 

▪ Mobilitat més sostenible. Integració de les noves xarxes d’autobús i de bicicleta, foment dels 

desplaçaments en bicicleta de forma segura i amb continuïtat, reorganització de la distribució urbana 

de mercaderies per reduir l’ocupació d’espai públic i evitar la congestió de la xarxa bàsica, 

reorganització de l’aparcament en calçada com a estratègia per a l’alliberament de l’espai públic, 

disminució de les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) a l’atmosfera, així com reducció 

dels nivells de soroll ambiental. 

▪ Foment de la biodiversitat i el verd urbà. Millora de les condicions de l’arbrat viari i creació de 

microhàbitats per a l’atracció de l’avifauna, augment de la xarxa verda a través de la promoció de 

nous espais verds comunitaris. 

▪ Metabolisme urbà més autosuficient. Reducció del consum d’energia a través de la millora de 

l’enllumenat públic i la rehabilitació energètica d’edificis, producció d’energia solar in situ, reducció 

de la demanda d’aigua potable i reutilització d’aigües grises i pluvials. 
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▪ Integració dels processos de governança. Previsió de la participació ciutadana en el procés de 

definició dels projectes urbans, garantir els mecanismes que permetin una correcta informació als 

ciutadans respecte al projecte, habilitació dels canals de participació necessaris per assegurar la 

capacitat d’influència dels ciutadans en el projecte de Superilles. 

Altres actuacions municipals amb la decidida vocació d’estendre el model de ciutat basat en el traspàs 

d’espai al ciutadà front al vehicle privat són els “eixos verds i cívics”. Es defineixen els següents: 

▪ Corredor verd Trinitat –Sagrera – Ciutadella 

▪ Diagonal 

▪ Carretera de Ribes 

▪ Rec Comtal 

Aquests es creuen a la plaça de les Glòries, en el futur espai de “La Canòpia”, actualment en fase de 

redacció del projecte executiu d’urbanització, d’acord amb la modificació del planejament urbanístic abans 

esmentat (MPGM 17). 
 

 

Figura 15. Proposta d’eixos verds i cívics. (Font: Aj. de Barcelona, gener 2017) 

 

Als efectes del present projecte, la transformació urbanística, tant de l’avinguda Diagonal, com la de la 

plaça de les Glòries, són condicions de contorn per a la implantació de la connexió tramviària en el 

corredor, sigui en el mode que sigui. Només es dibuixen als plànols per donar coherència a les solucions, 

però no es valoren a nivell pressupostari. Únicament es tenen en compte com a oportunitat de 

transformació urbana. 

A l’Annex 3 “Planificació” s’inclou la planta prevista per a la remodelació de la plaça de Les Glòries, 

actualment en desenvolupament amb diversos projectes executius. 

 

 

5.   SITUACIÓ ACTUAL 

 ENTORN URBÀ 

L’avinguda Diagonal constitueix una de les principals avingudes de Barcelona que creua la ciutat des de 

Zona Universitària fins al Fòrum (direcció Nord-Est) amb una longitud d’uns 10 km. La seva traça talla 

obliquament l’entramat de l’Eixample ideat per Ildefons Cerdà. 

Amb una longitud aproximada de 3,9 km, el tram de la Diagonal en el qual es preveu la implantació de la 

connexió del Trambaix i el Trambesòs, entre les places Francesc Macià i Les Glòries, disposa d’una 

amplada d’uns 50 m. En el seu recorregut destaquen la plaça Cinc d’Oros (creuament amb Passeig de 

Gràcia) i la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer (creuament amb Passeig de Sant Joan). Es caracteritza per 

una secció simètrica amb dues calçades laterals i una central separada per tercianes destinades a vianants 

i carril bici en la part central de l’avinguda, i per una secció en rambla entre Glòries  i Josep Pla. L’element 

més característic són les quatre fileres d’arbrat que es troba en tot el seu recorregut. 

L’abast físic del present projecte, com a primera fase de la connexió, està comprès entre el carrer Girona 

i la plaça de Les Glòries. Als efectes, és com si fos una nova branca de la xarxa de Trambesòs, no afectant, 

de moment, la xarxa de Trambaix. A l’Annex 4 s’inclou un reportatge fotogràfic de la traça. 

Dins d’aquest abast, es distingeixen dos subtrams dins de l’avinguda Diagonal: 

 

Girona - Marina 

Aquest subtram presenta una secció amb dues calçades laterals de 5,1 m d’amplada i una calçada central 

amb 6 carrils de circulació (2 destinats a carril bus) de 15,2 m d’amplada. Aquestes calçades estan 

separades entre si per dues fileres d’arbrat que configuren una franja de passeig en el que també s’hi ubica 

el carril bici. Les voreres laterals tenen una amplada molt reduïda, d'uns 2,5 m. 

 

Figura 16. Secció actual de la Diagonal entre Girona i Marina 

 

Marina – Plaça de Les Glòries 

Aquest subtram, tot i mantenir l’amplada de 50 metres, presenta una configuració molt diferent als anteriors 

degut a la presència del túnel de RENFE que ha configurat una secció de rambla central amb calçades i 
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voreres laterals a banda i banda separades per parterres que absorbeixen la diferència de cota entre la 

coberta del túnel i les esmentades calçades laterals. 

 

 

Figura 17. Secció actual de la Diagonal entre Marina i Les Glòries 

 

Finalment, la plaça de les Glòries és un punt neuràlgic de Barcelona al creuar-se’n tres de les principals 

artèries de la ciutat (Diagonal, Meridiana i Gran Via de les Corts Catalanes). Actualment es troba en plena 

remodelació degut al soterrament de la Gran Via que donarà lloc a una zona verda de 12 hectàrees. En 

aquests moments s’està redactant el projecte executiu de la nova plaça de Les Glòries (Canòpia Urbana), 

el qual contempla l’espai per la connexió del tramvia de la Diagonal a través del carrer Cartagena i vorejant 

el futur parc fins arribar al intercanviador modal (metro-tramvia-bus-bicis) que s’ubicarà davant del DHUB. 

Més enllà de l’àmbit del projecte, el tram final de la Diagonal de 2,7 km també té una amplada de 50 m, 

però en una gran part presenta una rambla central i calçades i voreres laterals. Les vies del Trambesòs a 

les que s’ha de connectar el present projecte, es disposen a banda i banda de la rambla central, la qual 

també acull el carril bici. 

 

 

Figura 18. Secció actual de la Diagonal entre Les Glòries i Josep Pla 

 MATERIAL MÒBIL 

En l’actualitat els vehicles utilitzats a ambdues xarxes tramviàries del Trambesòs i Trambaix es 

corresponen amb el model CITADIS-302 – Model Barcelona, fabricat per ALSTOM. Són pràcticament 

idèntics per a les dues xarxes i les primeres unitats varen entrar en servei al 2004. Es troben, per tant, a la 

meitat de la seva vida útil. 

La flota total del conjunt de les dues xarxes està constituïda per 41 UTs. Les característiques geomètriques 

i funcionals principals de la unitat de tren simple són les següents: 

▪ Composició: simètrica bidireccional, a base de 5 mòduls comunicats interiorment en tota la seva 

longitud, de pis baix, amb 2 bogies motor i 1 bogie remolc amb pantògraf. Cabines a cada extrem 

▪ Longitud: 32,5 m (composicions de dos unitats acoblades: 66 m). 

▪ Ample x alçada de caixa: 2,65 m (GLO: 3,14 m en recta) x 3,47 m, 100% pis baix (alçada 35 cm). 

▪ Alçada de captació: 3,60 m (mín) – 6,50 m (màx) 

▪ Capacitat (4 passatgers/m2): 220 passatgers/unitat, en els que s’inclouen 64 seients i dos espais 

reservats per a cadira de rodes de PMRs (o bicis). 

▪ Accessibilitat: 6 portes a cada costat, accessibles per a PMRs (amplada: 800 – 1300 mm). 

▪ Potència motora: 4 x 120 kW a 750 Vcc 

▪ Velocitat màxima: 70 km/h 

▪ Acceleració mitjana: 1,13 – 0,59 m/s2 

▪ Frenada: 1,1 – 1,8 – 3,0 m/s2 

▪ Pes: 40 Tn (tara) – 56,6 Tn (4 pax/m2) 

 

 

Figura 19. Material Mòbil Tramvia de Barcelona. Unitats simples  
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En funció de l’evolució de la demanda prevista, s’aniran col·locant diferents combinacions d'unitats simples 

i combois dobles. A les figures adjuntes hi ha uns exemples de composició simple i doble que ja circulen 

pel Trambaix i Trambesòs. 

 

 

Figura 20. Material Mòbil Tramvia de Barcelona. Composicions dobles  

 

A l’Annex 4 “Reportatge fotogràfic. Situació actual” s’inclou informació més detallada sobre els tramvies 

que circulen pel Trambesòs i pel Trambaix. 

 INFRAESTRUCTURA 

5.3.1.   Plataforma i superestructura de via 

El sistema de via existent al Trambaix i Trambesòs consisteix –amb petites diferències entre ambdues 

xarxes- en una via en placa (llosa de formigó armat) amb carril embegut tipus “gorja”. És un sistema elàstic 

i aïllant anomenat RAILFLEX de Thyssen Krupp, que permet un acabat de superfície amb: 

▪ terra vegetal i gespa 

▪ aglomerat asfàltic 

▪ llambordes 

L’entramat viari es recolza sobre una llosa de formigó HM-25 armada, de 20 cm de gruix, i una capa 

d’anivellament de 10 cm, que també es va fer servir durant l’execució de l’obra, per disposar els pòrtics 

d’instal·lació i fixació de la via per al formigonat de baix a dalt. Es disposaren juntes cada 3 metres entre 

lloses. 

La categoria mínima exigida de l’esplanada sobre la que es recolza la superestructura de via és E1, amb 

mòdul de compressibilitat Ev2 més gran o igual a 60 MPa, segons la Instrucció de Carreteres 6.1-IC. 

El drenatge es garanteix amb pendents transversals, per recollir l’aigua de la plataforma, i derivar-les cap 

a la xarxa de clavegueram municipal. 

El carril emprat fou del tipus “gorja” Ri55N, en general, i Ri60, en alguns desviaments. Tots dos tenen un 

perfil de la part superior gairebé idèntic, compatible amb les rodes del material rodant. Es fixen a la llosa 

mitjançant perns M24 per la part exterior del patí, cada 75 cm, i s’arriostren entre cada 3 m, en recta, i fins 

cada 1,50 m, en corbes tancades. Les riostres són perfils rectangulars d’acer, de 60 x 10 mm a les zones 

amb terres i gespa, i de 30 x 20 mm a les zones amb aglomerat o llambordes. Es cargolen a l’ànima dels 

carrils, garantint un ample de via constant de 1435 mm. 

 

 

Figura 21. Detall de la superestructura de via actual. Secció tipus en gespa.  

 

 

Figura 22. Detall de la superestructura de via actual. Carril, riostra i ancoratge.  
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L’elasticitat de la via queda assegurada amb 3 elements: 

▪ sola elàstica de cautxú extrusionat, sota el patí del carril 

▪ elements de cautxú reciclat col·locats en unes cambres laterals, a cada costat de cada fil de 

carril, per protegir l’ànima 

▪ recobriment aïllant de plàstic per a la riostra. 

Els aparells de via existents entre les dues xarxes, són asimètrics, de radis de la desviada 30, 50 i 100 

metres, de creuament recte i creuament corb, amb els dos tipus de carrils. Combinant aquests paràmetres, 

donen lloc a tangents: 1/7, 1/6, 1/4, 0,285 i 0,39,  

5.3.2.   Parades 

Entre les dues xarxes tramviàries, en l’actualitat existeixen 56 parades, 29 de les quals, a la xarxa de 

Trambaix i la resta, 27 unitats, a la xarxa de Trambesòs. 

 

 

Figura 23. Línies T1, T2 i T3 i les 29 parades de la xarxa de Trambaix  

 

 

Figura 24. Línies T4, T5 i T6 i les 27 i parades de la xarxa de Trambesòs  

 

Normalment, les parades tenen una disposició en andanes laterals enfrontades, de 62,4 metres de 

longitud, amb una marquesina que alberga els equips i instal·lacions de la pròpia parada i algunes, dels 

trams de línia col·laterals (senyals, enclavaments, motors d’agulles dels canvis...), que més endavant es 

descriuen amb més detall. 

A més dels panels informatius, seients i papereres, les marquesines estan dotades dels serveis auxiliars 

de: enllumenat, ventilació d’armaris, comunicacions, megafonia, interfonia, bitllètica, CCTV i monitors 

d’informació al viatger. En algun cas (Maria Cristina, de Trambaix), la parada també alimenta, de forma 

redundant, els serveis auxiliars de la subcentral més propera. 

L’alimentació elèctrica prové, a cada parada, d’una escomesa de Companyia a 220/380 Vca, des del carrer. 

El quadre de protecció i mesura inclou el comptador. 

El disseny arquitectònic és gairebé constant a totes les parades: uns elements verticals de vidre (excepte 

els que ocupen els armaris d’instal·lacions en mobles compactes) a la part de darrera de l’andana, i un 

voladiu que cobreix bona part de la seva amplada. En algun cas (terminal de Francesc Macià, de 

Trambaix), l’andana és central, amb les vies a cada costat, la qual cosa determina una marquesina de 

secció simètrica, amb voladius a cada costat. 

 

 

Figura 25. Marquesina tipus a andana lateral  

 

El present projecte de la Fase 1 de la connexió tramviària afecta directament a les parades de Trambesòs: 

▪ Glòries 

▪ La Farinera 

Hi donen servei a les línies T4, T5 i T6 d’explotació. Ambdues resulten ja afectades per tota la reordenació 

urbanística que en l’actualitat s’està portant a terme, sota diferents actuacions (túnel viari, urbanització La 

Canòpia, etc). Aquesta reordenació, amb un nou traçat de vies, també afectarà a la configuració de les 

línies i a la reubicació de les pròpies parades. 
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 SISTEMES 

A continuació es descriu l’estat actual dels sistemes de l’operació corresponents a la xarxa de Trambesòs. 

Els de la xarxa de Trambaix no resulten afectats pel present projecte, si bé s’han tingut em compte a l’hora 

de dissenyar i dimensionar els espais i equips per a l’escenari futur de la connexió completa d’ambdues 

xarxes per a un any horitzó de 30 anys. 

5.4.1.   Electrificació 

El sistema d’alimentació exterior dels vehicles consisteix en una electrificació de la via mitjançant una 

catenària de tipus tramviària, composada d’un únic fil de contacte amb compensació mecànica. Donat que 

la secció conductora del fil de contacte és baixa, és necessari un cable subterrani paral·lel (feeder) al llarg 

de tot el recorregut. 

En general s’utilitzen pals d’aspecte rodó que permeten la integració en la seva coronació de l’enllumenat 

públic. No obstant, les característiques mecàniques d’alguns trams han fet que sigui necessari emprar 

elements reforçats, i és en aquests casos on s’han escollit perfils normalitzats tipus HEB. Aquests disposen 

de planxes metàl·liques que cobreixen els forats entre les ales i les ànimes donant un aspecte molt més 

estètic als mateixos. Tanmateix les mènsules tenen un aspecte tubular que, juntament amb els elements 

de subjecció i fixació del fil de contacte, conformen un conjunt estètic i poc agressiu amb l’entorn. 

Als trams de via doble, sempre que va ser possible, els pals es situaren a l’eix del traçat minimitzant la 

seva quantitat i donant un aspecte homogeni al conjunt. 

L’alçada del fil de contacte, considerat a nivell de carril (pla de rodolament), està a les següents alçades: 

 

Alçada del fil de contacte Valor 

En condiciones normals 5750 mm 

Mínima (aplicable només a trajectes inaccessibles a d’altres vehicles) 4000 mm 

Mínima excepcional (via 1 al túnel de Gran Via a la sortida costat Besòs) 3650 mm 

Màxima en línia 6000 mm 

Tallers i cotxeres 6400 mm 

 

Taula 1.  Alçada del fil de contacte de la catenària tramviària 

 

Sota els ponts o túnels l’alçada del fil de contacte es redueix, però no baixa de la mínima si no és de 

manera excepcional. A les zones d’interferència amb els carrers (trànsit no ferroviari), l’alçada es manté 

en 5750 mm 

Els pals es situen a l’eix del traçat a una distància típica de 1,7 m de l’eix dels carrils en recta i a 1,75 en 

les corbes (o més, depenent del radi de corbatura). 

La catenària és compensada en trams no superiors a 1000 m, treballant el fil de contacte a un esforç de 

tracció de 1500 kg.  

Els seccionaments es desenvolupen en tres vans de quatre pals, amb la seqüència d’elevació i 

descentrament en el primer va, fils de contacte paral·lels en el segon va, i elevació i descentrament en el 

tercer. 

La suspensió del fil de contacte es fa mitjançant el sistema anomenat “delta”. 

Tots els pals corresponents al sistema d’electrificació estan connectats a terra mitjançant una o varies 

piques de posta a terra fins a donar un valor inferior a 15 Ohm.  

5.4.2.   Alimentació elèctrica i subestacions de tracció 

Xarxa 25 kV 

La xarxa del Tramvia Glòries-Besòs s’alimenta amb 25 kV a partir de dues escomeses de la companyia 

distribuïdora ENDESA a Vilanova i a Sant Adrià. Les dues subestacions del tramvia alimentades 

directament per ENDESA són les subestacions SE04–Ciutadella i SE03–Tallers. Aquestes distribueixen la 

tensió de 25 kV a la resta de subestacions de tracció. 

La tipologia de la xarxa interna d’Alta Tensió és del tipus anell, de manera que una avaria a qualsevol punt 

de la xarxa es pot aïllar ràpidament, seccionant el tram afectat, per continuar subministrant l’energia. 

En realitat, hi ha dos anells interns a la xarxa 25 KV del tramvia. D’una banda, un anell entre les 

subestacions SE04–Ciutadella i SE03–Tallers que alimenta les subestacions SE01–Glòries, SE05–Gran 

Via i SE02–Diagonal Mar i d’altra banda, un segon anell que subministra l’energia a les dues subestacions 

SE06–Torrasa i SE07–Mont Roig, a partir de la subestació SE03–Tallers. 

La xarxa de 25 kV està formada per: 

▪ Els cables de connexió entre les subestacions de subministrament de FECSA Vilanova i Sant Adrià 

i els centres de distribució de les subestacions de subministrament del tramvia (SE04–Ciutadella i 

SE03–Tallers respectivament), 

▪ Les subestacions de subministrament del tramvia a Ciutadella i Tallers, cada una amb un centre de 

distribució 25 kV, 

▪ Els cables d’alimentació instal.lats per tota la línia i que alimenten les diferents subestacions de 

tracció, 

▪ Les cel.les de 25 kV instal.lades a les subestacions de tracció, amb els seus dispositius de protecció. 

▪ Les subestacions s’alimenten en ruptura d’artèria i poden alimentar-se bé sigui per un costat, bé sigui 

per l’altre, disposant cada subestació de dos interruptors de línia. Cada anell s’explota en mode 

obert: en una de les subestacions, escollida en funció de la seva situació geogràfica, es deixa obert 

un dels dos interruptors, que s’anomena interruptor de ruptura d’artèria. 

Xarxa 750 Vcc 

La xarxa 750V de corrent continu alimenta els vehicles a través de la línia aèria de contacte (catenària). 

L’alimentació de tracció de 750 V dels tramvies s’obté a partir dels grups rectificadors situats a les 

subestacions monogrup, que realitzen la transformació i la rectificació dels 25 kVca de FECSA a 750 Vcc. 

Els grups rectificadors estan situats en línia de manera que la distribució de l’energia tracció en línia 

presenta un nivell de tensió superior a 675V en els pantògrafs dels tramvies en mode normal, i 500 V en 

mode degradat. 

El retorn de corrent de tracció (negatiu) als rectificadors s’efectua a través del carril i de cables de retorn a 

la subestació. 
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La xarxa 750V de les vies principals es divideix en seccions. Cada secció es divideix en subseccions. El 

tall en subseccions s’efectua segons la disposició dels escapaments per als serveis provisionals i de les 

bifurcacions entre les diferents línies. 

Per a cada secció o subsecció, l’alimentació de les vies principals s’efectua en paral.lel, tant a nivell de la 

línia de contacte com al del feeder positiu. 

La connexió dels grups rectificadors amb la línia de contacte es du a terme, o bé segons el tipus de 

connexió en ““ o segons el tipus de connexió en “T“: 

▪ Una subestació està en “seccionament” (en “”) quan alimenta dues seccions consecutives d’una 

banda i altra del seccionador que les separa. 

▪ Una subestació està en “T” quan alimenta una sola secció (cas de SE04–Ciutadella i de SE07–Mont 

Roig). 

Les subseccions estan connectades entre elles mitjançant Interruptors Automàtics Telecomandats (IAT), 

que es poden obrir o tancar en càrrega. Normalment, aquests aparells estan tancats. 

Subestacions de Tracció 

Cada subestació de tracció subministra l’energia de tracció en 750V, així com l’energia per als seus 

auxiliars. El nombre de subestacions és de 7 per a la línia del Trambesòs, més una per als tallers: 

 

Subestació Codi P.K. 

Tipus d’instal·lació 

Superfície Subterrània Connexió 

Glòries SE01 1440  X π 

Diagonal Mar SE02 3610  X π 

Tallers SE03 5270 X  π 

Ciutadella SE04 40  X T 

Gran Via SE05 1500  X π 

Torrasa SE06 4546  X π 

Mont Roig SE07 6413  X T 

 

Taula 2. Subestacions de tracció a la xarxa de Trambesòs  

 

Totes les subestacions de tracció incorporen un únic grup transformador–rectificador de 900 kW. No 

obstant, l’obra civil de totes les subestacions de la línia (incloent-hi els centres de distribució 25kV) està 

prevista per permetre el pas d’aquestes a bigrup. 

Totes les subestacions de tracció són comandades i controlades des del Lloc de Control Centralitzat del 

tramvia (PCC). Tenen un comandament local que s’utilitza quan es necessita per al manteniment o en cas 

de l’operació en mode degradat. El comandament i el control de les subestacions s’efectua a través del 

sistema SCADA. 

La subestació afectada pel present projecte és la de Glòries, situada en uns terrenys públics, els seus 

equips de la qual s’hauran d’adaptar a la nova situació d’explotació. Disposa de l’espai suficient per realitzar 

l’ampliació d’equips necessària. 

La subestació actual més propera per l’altre costat de la connexió futura és la ubicada a Maria Cristina, al 

Trambaix, que, si bé no resulta directament afectada pel present projecte, sí es té en compte per al 

dimensionament elèctric de la connexió futura. 

En l’Annex 4 s’inclou esquemes elèctrics unifilars de la xarxa de Trambesòs, així com fotografies de la SE 

soterrada de Glòries. 

5.4.3.   Sistemes d’operació 

PCC 

El Lloc Central de Control (PCC) integra les operacions de gestió de trànsit ferroviari i de comandament 

central de distribució d’energia i d’instal.lacions auxiliars. En aquest últim, també s'hi inclouen la supervisió 

central de serveis, com ara la gestió automatitzada de bitllets i el control d’accessos. 

A més, el PCC proporciona als seus operadors utilitat per a l’establiment de comunicació directa amb els 

equips de comunicació integrats de la xarxa de tramvia (ràdio, megafonia, videovigilància i telefonia), 

perquè l’operació global dels serveis essencials i de suport a l‘explotació sigui més eficient. 

La senyalització viària no es gestionarà des del PCC. Només estaran disponibles en aquest les alarmes 

generals dels reguladors. 

Las funcions del PCC són les següents: 

▪ Gestió de trànsit 

▪ Comandament central d’energia i instal.lacions auxiliars 

▪ Informació als viatgers 

▪ Comandament central a equips de comunicació 

Sistema SAE/SIV/RADIO 

Existeix un sistema centralitzat de computadores que assisteix l’operació quant a la gestió i regulació del 

trànsit a la línia. Es tracta d’un sistema de tipus SAE (Sistema d’Ajuda a l’Explotació), localitzat en el PCC, 

que indica als conductors els horaris de sortida de les estacions terminals i, en trajecte, informa els 

conductors de l’avançament o retard respecte a l’horari previst, d’acord amb el Programa d’Explotació. 

El SAE ajuda a regular el trànsit, efectuant correccions constants dels retards en relació amb la 

programació d’horaris d’arribades i sortides a les estacions/parades. 

El seguiment de trens es realitza a través d’equipaments radiotransmissors de dades i lectors de balises a 

bord dels trens. Els lectors de balises detecten el pas del tren per balises fixes (balises de relocalització), 

instal·lades en punts estratègics al llarg de la línia, i fan la correcció de la informació de posició obtinguda 

amb el tacòmetre, garantint la precisió del seguiment de trens. La combinació de les deteccions de balises 

amb les dades procedents del tacòmetre, conjuntament amb el mapa del traçat de la via inclòs a la memòria 

del sistema, garanteix un sistema eficient i precís de seguiment de trens. 
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Sistema SCADA 

L’objectiu principal d’un sistema SCADA és garantir l’explotació remota d’una instal·lació millorant els 

nivells de qualitat en el servei, aconseguits amb una explotació local de les instal·lacions de camp. 

L’avantatge principal del sistema de control centralitzat resideix en la disponibilitat d’una visió de conjunt 

de les instal·lacions que en facilita la utilització, així com uns requeriments de personal més petits. D’altra 

banda, el fet de disposar de la informació centralitzada en un únic punt obre les portes a un processament 

d’aquesta informació amb la finalitat d’obtenir nous serveis. 

Els components principals del sistema són els següents: 

▪ Una sèrie d’instal·lacions de camp susceptibles a ser explotades de manera remota i que, sense 

formar part estrictament del sistema SCADA, defineixen gran part de les seves característiques, ja 

que aquest és l’objectiu final de tot centre de control. 

▪ Un centre de control, format per un o diversos ordinadors i un software que funciona en ells, la missió 

principal del qual és centralitzar la informació rebuda i representar-la de manera simbòlica per a la 

seva utilització, així com servir de mitjà per rebre les ordres que es vulguin executar sobre els 

elements de camp, per tal de garantir l’operativa de la instal·lació. 

▪ Una sèrie d’estacions remotes, la missió principal de les quals és captar les dades que es generen 

remotament i enviar-les al centre de control per al seu processament, així com rebre les ordres que 

provenen del centre de control i executar-les contra els elements de camp. 

▪ Un sistema de comunicacions que uneix els dos components anteriors i permet que, tant els estats 

dels elements com les ordres sobre seu, viatgin de manera fluïda i segura. 

El sistema SCADA té com principal objectiu supervisar i controlar l’equip de camp (com per exemple les 

agulles), les estacions de passatgers (equips de megafonia, cámeres, bitlletatge, …), i les subestacions 

elèctriques. 

5.4.4.   Sistemes de comunicacions 

El sistema de Comunicacions està format per els següents subsistemes: 

▪ Sistema de Fibra Òptica o Sistema de Transmissió 

▪ Sistema de Radio (descrit en el SAE/SIV/Radio) 

▪ Sistema de Telefonia - Interfonia 

▪ Sistema de Megafonia 

▪ Sistema de Control d’Accessos 

▪ Sistema de Vídeo Vigilància 

▪ Sistema de Sincronització de l’hora 

▪ Sistema de Registre 

5.4.5.   Bitllètica 

Hi ha dos Distribuïdors Automàtics de Bitllets (DAB) o títols de transport a totes les parades (una per cada 

costat). Les cancel·ladores es troben embarcats als vehicles, sense barrera física. 

La xarxa de venda i les màquines validadores són compatibles amb el sistema tarifari integrat de 

Barcelona. Es preveu en un futur un sistema de gestió automatitzada de bitllets sense contacte, dins del 

projecte T-mobilitat de l’ATM. 

 LA XARXA DE TRAMVIES DINS LA XARXA DE TPC 

5.5.1.   El nou model de mobilitat urbana de Barcelona 

En l’última dècada les diferents administracions públiques han mirat d’establir un canvi en el model de 

mobilitat davant la constatació que el sistema basat prioritàriament en l’ús del cotxe era un model 

ambiental, social i econòmicament insostenible. 

L’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) de l’Ajuntament de Barcelona, que recull dades de 2017, 

permet observar el repartiment modal de les etapes en els desplaçaments. En el gràfic següent es pot 

observar la diferència notable d’aquesta distribució quan parlem de desplaçaments dins de Barcelona o de 

desplaçaments de connexió. Dels 4.14 milions de desplaçaments de residents a Barcelona, es realitzen: 

en transport públic 34,2%, en modes no motoritzats 50,4% i en transport privat 15,3%. Els 1,95 milions de 

desplaçaments de connexió es reparteixen en: transport públic 52,6%, modes no motoritzats 3,2% i 

transport privat 44,2%. 

Mentre que en els desplaçaments interiors a la ciutat de Barcelona l’ús del transport privat es limita al 

17,0% de les etapes, en els desplaçaments des de l’àrea metropolitana aquest percentatge puja al 41,0%.  

 

Figura 26. Distribució modal a Barcelona. (Font: ATM. EMEF-2017  Enquesta de Mobilitat en dia feiner) 

 

En el nou model es prioritzen els sistemes de transport públic i altres sistemes de transport de baix impacte, 

com són els desplaçaments a peu i bici, amb l’objectiu de reduir la dependència en l’ús del vehicle privat 

en els desplaçaments, que es produeix molt lentament, i augmentar la capacitat i la competitivitat del 

sistema de tal forma que desplaçar-se en transport públic sigui còmode i ràpid. 
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En concret, el nou model de ciutat té entre els seus objectius l’impuls dels desplaçaments a peu i el guany 

d’espai per al vianant esdevé fonamental per al seu assoliment.  

Igualment, la potenciació de l’ús de la bicicleta i la implantació d’una xarxa per a bicicletes integral, 

funcional i segura són, en definitiva, alguns dels instruments per afavorir el canvi modal cap aquest mode 

de transport, canviant els hàbits de mobilitat de la població i ajudant a la pacificació del trànsit a la ciutat. 

En definitiva, el canvi del model de mobilitat passa per un impuls decidit al Transport Públic Col·lectiu 

(TPC). Depenent de les necessitats de cada corredor, barri o carrer es plantegen diferents solucions per 

oferir un servei públic de transport adequat i competitiu. 

Les xarxes actuals, hereves d’un model basat en l’hegemonia del transport privat, s’estan adaptant a 

aquest nou model, amb millores significatives però amb camp per recórrer. 

Facilitant l’accés a l’oferta de transport públic s’implanta el sistema tarifari integrat, que comprèn 346 

municipis i un total de 5,7 milions d’habitants. 

Una nova jerarquia en el model de mobilitat té la seva màxima expressió en una redistribució de l’espai en 

entorn urbà que prioritzi les xarxes de transport públic en superfície més sostenibles, sobretot allà on els 

dèficits són més acusats i les previsions de demanda més elevades.  

Focalitzant en l’àmbit de la unió de les xarxes tramviàries, el tram central de la Diagonal està servit 

exclusivament amb autobús, amb un carril-bus infradimensionat per on circulen més de 60 autobusos/hora 

en cada sentit. En les hores punta del dia, on s’assoleixen valors de 60 autobusos/hora, es supera la 

capacitat del carril–bus i es generen importants problemes d’acumulació d’autobusos en les parades, 

efecte acordió, reducció de la velocitat comercial, etc. que redueixen sensiblement la qualitat del servei. A 

diferència d’altres eixos principals i amples de la ciutat (Gran Via, Meridiana, Aragó, Passeig de Gràcia, 

etc.), l’eix de la Diagonal és l’única via estructurant de ciutat sense la dotació d’un servei ràpid i de mitjana 

o alta capacitat (tramvia, metro o rodalies). 

La discontinuïtat del tramvia a Barcelona penalitza l’accessibilitat del territori per accedir al centre de la 

ciutat, tant a l’àmbit dels municipis del Baix Llobregat i Barcelonès Nord, com a la pròpia ciutat de Barcelona 

en els barris localitzats als extrems de la Diagonal (Diagonal Zona Universitària i Diagonal Poblenou/22@). 

D’altra banda, a Barcelona i els municipis del seu entorn estan previstos i en execució diversos projectes 

de transformació urbana, sobretot a l’entorn del Trambesòs, que representen canvis importants en 

l’ocupació urbana i en la demanda de mobilitat, com el cas del projecte 22@Poble Nou, la transformació 

de l’entorn de les Glòries o el projecte universitari del Campus-Diagonal Besòs de l’UPC. 

5.5.2.   La xarxa de tramvies 

Actualment, a la Regió Metropolitana de Barcelona hi ha, bàsicament, dues xarxes independents de 

tramvia operades per TRAM en règim de concessió: Trambaix i Trambesòs. Segons l’apartat 3 de la 

disposició addicional tercera de la Llei 4/2006,  aquestes xarxes tramviàries resten integrades en el sistema 

tramviari unificat de l'àrea de Barcelona de titularitat de la Generalitat. L'ATM exerceix les funcions de 

planificació, ordenació, construcció i gestió amb relació a la dita xarxa unificada amb l'abast i en els termes 

que li siguin encomanats.  

Trambaix 

El Trambaix és la xarxa de tramvia que enllaça Barcelona amb la zona del Baix Llobregat més metropolità, 

en concret les poblacions de l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant 

Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat. Actualment tres línies cobreixen el recorregut 

(T1, T2 i T3). Totes les línies s'inicien a la plaça Francesc Macià de Barcelona i circulen per un tronc comú 

fins a la parada de Montesa (Esplugues). A partir d'aquest punt les línies T1 i T2 segueixen cap a Cornellà 

i Sant Joan Despí, finalitzant la T1 a Bon Viatge (on acaba la doble via) i la T2 a Llevant - Les Planes. La 

línia T3 a Montesa gira cap a Sant Just i Sant Feliu, passant pel costat del final de la línia T2 a Hospital de 

Sant Joan Despí | TV3. El Trambaix té 29 parades, a 3 de les quals hi ha correspondència directa amb el 

metro; a Cornellà Centre s'enllaça amb els trens de Rodalies. La xarxa té una llargada total de 15,1 km i 

un ample de via de 1435 mm (amplada internacional). Circula sobre plataforma reservada en tot el seu 

recorregut. La flota de vehicles és de 23 unitats. 

L’entrada en servei de les tres línies (la T3, de manera parcial) va ser el 3 d’abril de 2004. 

 

 

Figura 27. Mapa de la xarxa de tramvia Trambaix (Font: TRAM) 

 

Trambesòs 

El Trambesòs és la xarxa de tramvia que enllaça Barcelona amb la zona del Barcelonès Nord, en concret 

les poblacions de Sant Adrià de Besòs i Badalona. Actualment tres línies cobreixen el recorregut (T4, T5 i 

T6). La línia T4 té el seu origen a Ciutadella|Vila Olímpica i va fins a l'estació de Sant Adrià passant per 

Glòries i l'avinguda Diagonal mentre que la línia T5 s'inicia a Glòries i arriba a Gorg. La línia T6 enllaça les 

dues línies circulant entre l'estació de Sant Adrià i Glòries per La Mina i la Gran Via. El Trambesòs té 27 

parades, a vuit de les quals hi ha correspondència directa amb el metro; a l'estació de Sant Adrià s'enllaça 

amb els trens de Rodalies. La xarxa té una llargada total de 14 km i un ample de via de 1435 mm (amplada 

internacional). Circula sobre plataforma reservada en tot el seu recorregut. La flota de vehicles és de 18 

unitats. 

La primera de les tres línies, la T4 de manera parcial, va entrar en servei el 8 de maig de 2004.  
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La situació actual del conjunt de les dues xarxes va quedar establerta al juny de 2008, quan va entrar en 

servei la línia T6. 

 

Figura 28. Mapa de la xarxa de tramvia Trambesòs (Font: TRAM) 

 

La velocitat comercial mitjana del tramvia és de 18-19 km/h, amb una velocitat màxima de 50 km/h. 

L’interval mínim, segons el moment del dia, està entre 8 minuts (freqüència de 7,5 tramvies per hora). 

La demanda de la xarxa tramviària s’ha més que triplicat des de 2004, amb índex de creixement anuals 

que s’han anat estabilitzant i que es situaven el 2009 en el 3,3%, i el 2017 en el 4,6%, valor substancialment 

superior al de la resta d’operadors de transport públic de l’àrea metropolitana. Al 2017, un total de 27,95 

milions de passatgers van utilitzar alguna d’aquestes dues xarxes: 18,2 milions al Trambaix i 9,7 milions al 

Trambesòs que suposa un creixement respecte el 2016 d’un 3,8% i un 6,56% respectivament. Les 

validacions han augmentat més d’un milió cada any des de 2012. 

Les darreres enquestes realitzades per l’ATM (EMEF-2017) posen de manifest que el tramvia és el mitjà 

de transport valorat més positivament pels viatgers, situant‐se pel davant del vehicle privat, d’FGC, del 

servei de taxi, i de la resta d’operadors del transport públic. Els principals motius de valoració són la seva 

bona accessibilitat, el confort, la seguretat i la seva velocitat comercial. 

Quatre de cada cinc usuaris del tramvia (80%) són intensius (realitzen més de 3 viatges setmanals) o 

habituals (més d’1 viatge setmanal). Les parades més freqüentades de la xarxa de tramvia són els 

intercanviadors de Glòries (metro L1), Maria Cristina (metro L3), Cornellà Centre (rodalies i metro L5), Can 

Rigal (metro L5), Sant Adrià (rodalies) i la parada de Francesc Macià. Cal notar que dues d’aquestes 

(Francesc Macià i Glòries) són les parades terminal de les dues xarxes independents, a la vegada que 

representen els extrems de la connexió, la fase 1 de la qual és objecte del present projecte.  

5.5.3.   Integració en la xarxa de TPC 

Totes les actuacions que es deriven del planejament urbà i del planejament de transports i mobilitat van 

encaminades a l’ús intensiu del transport públic col·lectiu i d’altres modes més sostenibles com els 

desplaçaments a peu i en bicicleta, tot plegat, en detriment del transport privat, altament contaminant i gran 

consumidor de l’espai públic. 

Entre aquestes actuacions, cal destacar la que actualment TMB i l’Ajuntament de Barcelona estan 

implantant amb la nova xarxa NXB, una xarxa de corredors d’autobusos d’alta capacitat. De les 28 línies 

previstes ja s’han implantat 16: 8 eixos verticals, 7 horitzontals i un diagonal de la ciutat. Anteriorment, 

l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona ja havia estudiat la reestructuració de la xarxa d’autobusos de 

Barcelona cap a un sistema de línies ortogonals. 

 

 

Figura 29. Mapa d’implantació actual de la nova xarxa de bus a Barcelona (Font:TMB) 

 

La xarxa de transport públic es vertebra al voltant dels eixos de gran capacitat, formats en gran mesura 

per les línies de metro, que s’emporten la part més important dels usuaris de transport públic. 
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Les xarxes de tramvia són una peça més de tot l’engranatge, que s’integra en les xarxes de bus i en les 

xarxes ferroviàries (Metro, FGC i rodalies), incrementant l’efecte “xarxa” i creant economies d’escala en el 

conjunt del sistema, a banda dels estalvis energètics, de la reducció de la contaminació i dels accidents 

tant de vianants com de conductors. 

 

Figura 30.  Xarxa Ferroviària Integrada a l’Àrea de Barcelona 

 

A la figura següent es representen entre d’altres, les dades en milions de viatges en transport públic 

ferroviari dels quatre operadors ferroviaris. S’indiquen també els increments respecte l’any anterior tant 

dels cotxes·km com de viatges, així com la recaptació per operador. 
 

 

Figura 31. Resum del transport ferroviari a l’àmbit del sistema tarifari integrat de Barcelona (Font:TransMet , 2017) 

En l’àmbit de la Diagonal la xarxa combinada d’FMB, FGC i rodalies enllaça transversalment al llarg de tot 

el corredor, pel que la implementació d’un servei de continuïtat permetria augmentar les possibilitats de 

permeabilització de les xarxes entre elles. 

 

 

Figura 32. Mapa de la connectivitat de la xarxa ferroviària a l’àmbit de la Diagonal (Font: Aj. de Barcelona) 
 

Cal destacar l’alt dèficit existent en el tram de connexió tramviària dins l’abast d’aquest projecte de 

l’avinguda Diagonal, entre Glòries i Verdaguer, i molt especialment, entre Nàpols i Glòries, sense cap tipus 

de línia de Metro o autobús amb continuïtat, que amb la present actuació es pretén pal·liar. 

 

 

Figura 33. Oferta de transport públic a l’avinguda Diagonal al tram entre passeig de Sant Joan i Glòries (Font: TMB).. 
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6.   CONDICIONANTS DEL PROJECTE I DADES UTILITZADES 

 CONDICIONANTS GENERALS DE L’ACTUACIÓ 

A banda dels condicionants administratius (antecedents), els condicionants tècnics del present projecte es 

classifiquen en dos tipus: els intrínsecs a la pròpia actuació de transport, i els exògens, independents de 

la naturalesa de la solució donada, però que incideixen de manera diferent segons sigui aquesta. 

Entre els primers, els condicionants intrínsecs són: 

▪ Demanda d’usuaris existent i futura: per dimensionar l’oferta, coherent amb l’explotació 

▪ Xarxa de TPC existent i prevista: per a la disposició de la infraestructura i la ubicació de parades 

▪ Oferta de transport i criteris d’explotació: per al dimensionament dels sistemes 

▪ Preexistència de les xarxes tramviàries actuals, les seves característiques tècniques i del material 

rodant: per a la implantació de les infraestructures i per considerar els tramvies actuals 

▪ Accessibilitat al sistema: per al disseny urbà de parades i l’eliminació de barreres arquitectòniques 

▪ Criteris de manteniment de la infraestructura i del material rodant: per al disseny del drenatge, dels 

acabats de la superestructura de via i de les parades 

▪ Condicions estètiques i inserció urbana: per als acabats de via, les parades i el sistema d’electrificació 

▪ Criteris d’eficiència energètica i mediambientals: per optimitzar la xarxa elèctrica i per al compliment 

de prescripcions (en fase de projecte i en fase d’obra) 

▪ Execució de la connexió F. Macià – Glòries, per fases: per preveure equips i espais futurs 

▪ Condicions de l’explotació durant l’execució de les obres: per al procés d’execució de l’obra 

I entre els exògens: 

▪ Cartografia i topografia: per a la definició geomètrica del projecte i el traçat tramviari 

▪ Geologia, geotècnia i hidrogeologia: per al dimensionament de fonaments, estructures i plataforma 

▪ Climatologia, hidrologia i drenatge: per al dimensionament del drenatge superficial i profund 

▪ Vialitat i arbrat: per al traçat, la implantació de la infraestructura de la plataforma i de les parades 

▪ Serveis urbans: per a la implantació d’infraestructures i/o definició dels seus desviaments 

▪ Infraestructures singulars existents: per a la implantació de la infraestructura i via 

▪ Actuacions a executar amb elevada interacció en el temps i en l’espai: per al pla d’obres 

▪ Trànsit viari (TPC, VH i vianants) durant l’execució de les obres: per als seus desviaments temporals 

Algunes ja han estat tractades de manera particularitzada en apartats anteriors, altres es desenvolupen 

més endavant amb la descripció i justificació de la solució adoptada i de la descripció de l’obra projectada, 

i la resta, es concreten en els subapartats següents. 

El present projecte s’ha redactat a la vegada que els projectes d’urbanització de l’avinguda Diagonal entre 

Girona i Castillejos i el de la plaça Les Glòries (La Canòpia), íntimament relacionats en molts dels aspectes 

anteriors, amb aquest projecte de transport. 

Finalment, els condicionants de cost (CAPEX&OPEX) i de termini de les obres, malgrat no estiguin 

establerts a priori com a condicionant explícit, sí han presidit en tot moment el disseny de cadascuna de 

les parts del present projecte, optimitzant les solucions que eren compatibles amb la resta de condicionants 

 DEMANDA I MOBILITAT 

La demanda de transport i la mobilitat urbana del corredor on s’ha d’ubicar la present actuació han estat 

àmpliament estudiades en documents previs a aquest. 

 

Figura 34. Viatges diaris entre Barcelona i els àmbits d’influència dels dos tramvies actuals a l’AMB (Font: Barcelona 

Regional a partir de: Quaderns de la mobilitat dels municipis de la primera corona metropolitana. Enquesta de 

Mobilitat 2011. IERMB, Diputació de Barcelona, AMB). 

 

Amb aquesta actuació, cal entendre la connexió per la Diagonal com una peça més del TPC de Barcelona 

-i, en concret, de la nova NXB que s’està implementant a la ciutat-, amb un elevat efecte “cosit” o de “xarxa”, 

que potencia substancialment tots els sistemes amb els que es relaciona (intercanviadors). Això ja es pot 

observar per la mancança actual de transport públic entre el passeig Sant Joan i la plaça de Les Glòries 

(fig. 33 i taula 3). Actualment pel tram central de l’avinguda Diagonal circulen les següents línies: 

 

Línia Freqüència Tram no servit (entre Places F. Macià i Glòries) 

6 9 -10 minuts Passeig de Sant Joan - Glòries 

7 5-7 minuts Passeig de Gràcia - Glòries 

33 7-8 minuts Passeig de Sant Joan - Glòries 

34 7-9 minuts Passeig de Sant Joan - Glòries 

H8 6-7 minuts Carrer Pau Claris - Glòries 

Taula 3. Línies de BUS a l’Av. Diagonal  

A continuació, es transcriu el que l’Estudi Informatiu de “Connexió del Trambaix i Trambesòs per a la 

implantació d’una xarxa tramviària unificada“, redactat per l’UTE GPO-SENER-TYPSA (ATM, 2017), 
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antecedent immediat a aquest projecte, diu respecte l’impacte que ocasionarà la implantació de la connexió 

entre les dues xarxes de tramvia, sobre la demanda i la mobilitat de la Regió Metropolitana: 

Els 193.000 passatgers diaris del primer any significaran uns 63.000 passatgers/dia al tram més 

crític de la línia, i una càrrega de 287 passatgers/vehicle/sentit, durant el quart d’hora punta. A la 

vegada aquesta demanda suposarà uns 42 passatgers (embarcaments + desembarcaments) a la 

parada més sol·licitada del recorregut. 

L’EI projecta aquestes dades a 30 anys de vida útil, assolint increments anuals de 1 a 1,5% fins a 307.094 

pax/dia (gairebé 100.000 pax/dia al tram més carregat) o, el que és el mateix, 452 pax/vehicle/sentit en el 

quart d’hora punta (440 pax és la capacitat de les composicions dobles, amb 4 pax/m2). 

 NOU MODEL D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA UNIFICADA 

Les dades que es prenen per al dimensionament dels sistemes objecte del present projecte, venen 

donades per l’Avantprojecte d’Explotació recentment redactat por INGEROP (ATM, 2018) i es recullen a 

l’Annex 8 “Estudis funcionals”. Amb la implementació de la connexió de les xarxes tramviàries, el nou 

model d’explotació unificat es configurarà a partir de la migració de les actuals 6 línies (3 de Trambaix i 3 

de Trambesòs) cap a 8 línies (6 línies integrades i 2 en l’àmbit de Trambesòs). De fet, el servei unificat es 

resol amb tres línies i dues llançadores. 

L’interval de pas de la nova línia de tramvia serà de 4 minuts, doncs serà la combinació de 6 línies amb 24 

minuts d’interval cadascuna. Això significarà una freqüència de 15 tramvies/hora/sentit, suficient per 

satisfer la demanda, fins i tot al final del període d’anàlisi (30 anys), amb composicions dobles. 

Amb aquesta hipòtesi, a l’Avantprojecte d’Explotació s’han determinat les malles de circulació, que 

representen una dada d’entrada per al càlcul i dimensionament de les instal·lacions d’energia de tracció. 

 

 

Figura 35. Esquema de la xarxa unificada i Fase 1 –objecte del present projecte- (Font: ATM). 

Les dades de l’Avantprojecte d’Explotació serveixen per al present projecte de la fase 1, per dimensionar 

els equips i els espais necessaris per a la posada en servei inicial, però permetent ampliacions futures, 

segons evolucioni la implementació de la connexió en fases successives, així com per l’increment 

previsible de la demanda fins l’any 2051, amb la xarxa unificada. 

 

 

Figura 36. Model d’explotació de la xarxa de Trambesos ampliada, com a pas previ (fase 1) del sistema tramviari 

unificat (Font: ATM). 
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Figura 37. Model d’explotació del sistema tramviari unificat (Font: ATM). 
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 CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

Per a la definició completa de les obres a realitzar, es parteix de la informació taquimètrica actualitzada i 

contrastada  que consisteix en un aixecament topogràfic actualitzat i complet de tot l'àmbit del projecte per 

tal de redactar el present projecte executiu. 

▪ L'aixecament en 2D i 3D que inclou la totalitat de rasants, nivells, alineacions i elements existents a 

l’àmbit d’actuació.  

▪ Un dels principals signes d'identitat de l'avinguda Diagonal actual i que serà objecte del projecte és 

l'arbrat. És per aquest motiu que la cartografia inclou la posició de l'arbrat de l'àmbit del projecte. 

6.4.1.   Arxius adoptats com a base cartogràfica 

En base a tota la cartografia rebuda i d'acord amb la Direcció del Projecte es va adoptar com a cartografia 

per la redacció del present projecte els arxius: 

▪ Planta Diagonal_2D 

▪ 01264-Diagonal_2D.dwg 

▪ XREF_89_CARTO-Diagonal_2D_ambit0.dwg 

▪ 1264.- Llistat arbres.xls 

▪ Planta Diagonal 3D 

▪ 01264-Diagonal_Ambit3_3D.dwg 

▪ 01264-Diagonal_Ambit2_3D.dwg 

▪ 01264-Diagonal_Ambit1_3D.dwg 

▪ XREF_89_CARTO-Diagonal_3D_ambit0.dwg 

Aquesta cartografia utilitza el Sistema de Coordenades ETRS89 amb alçades sobre el Geoide ICC20044. 

6.4.2.   Memòria de topografIa 

Amb data 15 de febrer de 2017 es va rebre la memòria de topografia de "l'aixecament topogràfic de 

l'avinguda Diagonal, en el tram comprès entre plaça de les Glòries i la plaça de Francesc Macià", realitzada 

per l’empresa GEOINFORMÁTICOS. 

Posteriorment, al febrer de 2018, Es va rebre la memòria de topografia de "L’ampliació de l'aixecament 

topogràfic de la zona de Canòpia i entorns”, realitzada per l’empresa GeoInformáticos. 

El treball que fa referència aquesta memòria, conté treballs de topografia a escala 1/200, amb coordenades 

U.T.M. (ETRS89 amb alçades sobre el Geoide ICC20044), en el tram comprès entre plaça de les Glòries 

i la plaça de Francesc Macià”, a Barcelona. 

El treball que es descriu és el següent: 

▪ Àmbit 0: Plaça de les Glòries. Entroncaments de part mar. Entorns de l’edifici Disseny Hub de 

Barcelona, entorns del Mercat dels Encants, Av. Diagonal entre carrer Castillejos i plaça de les 

Glòries. Cotes puntuals en llocs concrets als voltants de plaça de les Glòries. 

▪ Àmbit 1: Àmbit 1: Avinguda Diagonal entre carrer Castillejos i passeig de Sant Joan, de façana a 

façana. Comprovar i completar l’aixecament topogràfic anterior lliurat per BIMSA i incloure un conjunt 

de dades concretes sobre l’arbrat existent en aquest àmbit (2 vèrtexs oposats dels escocells, cota 

interior de terres, els 4 punts que defineixin la secció del tronc i el diàmetre mig del tronc a l’alçada 

de l’escocell). Es va realitzar una ampliació en aquest àmbit, concretament en la zona del carrer de 

Marina entre carrer d’Aragó i avinguda Diagonal, la plaça de la Hispanitat i l’espai urbà entre 

avinguda Diagonal, carrer Consell de Cent i carrer de Padilla. 

▪ Àmbit 2: Avinguda Diagonal entre passeig de Sant Joan i passeig de Gràcia. 

▪ Àmbit 3: Avinguda Diagonal entre passeig de Gràcia i plaça Francesc Macià. Aixecament topogràfic 

dels laterals. 

El document de la memòria de l'aixecament topogràfic s’adjunta a l’Apèndix 1 de l'Annex 5 “Cartografia i 

Topografia”. 

 GEOLOGIA, GEOTÈCNIA I HIDROGEOLOGIA 

6.5.1.   Introducció 

L’estudi geològic-geotècnic realitzat pel present projecte contempla les actuacions d’implantació del 

tramvia compreses en el tram situat entre la Plaça de les Glòries i el carrer Girona. Tanmateix des del punt 

de vista del tractament de les prospeccions realitzades i l’obtenció dels paràmetres geotècnics de les 

diferents unitats, s’ha considerat tot l’àmbit d’urbanització i implantació del tramvia de forma global, des de 

Francesc Macià fins a Glòries, (Fase 1 + Fase 2).  

Aquest fet implica que hi ha algunes prospeccions presentades que no se situen estrictament en l’àmbit 

d’estudi de la Fase 1. No obstant, el projectista ha considerat oportú fer un tractament global de cara a 

obtenir uns resultats el màxims representatius de les unitats identificades.  

6.5.2.   Campanya geotècnica camp i laboratori 

Per la redacció de l’estudi geològic-geotècnic s'ha realitzat una campanya de camp formada per cales i 

sondejos. La campanya de sondatges ha consistit en la perforació de 5 sondatges a rotació amb 

recuperació de testimoni continu, executats per l'empresa GEOPLANNING ESTUDIS GEOTÉCNICS, S.L., 

amb un total de 83,1 m de perforació- Durant la realització dels sondeigs es van realitzar assaigs SPT cada 

3 m alternats amb l'extracció de mostres inalterades. També s’han realitzat 8 pressiòmetres tipus OYO per 

obtenir una resposta esforç-deformació in situ.  

La campanya de camp de cales s'ha plantejat amb un triple objectiu, per una banda determinar i classificar 

el terreny natural per a la formació de l'esplanada (cales de nom TRN), caracterització de la capa de ferm 

existent (de nom FEN) i per l’altra poder realitzar un estudi de les estructures existents (cales ESN). En 

total, s'ha realitzat 30 cales, amb extracció de mostra per realització d'assaigs de laboratori. La campanya 

es va dur a terme durant el mes de maig del 2017 per CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A. 

Les dimensions de les cales han estat aproximadament d'1 m2 de superfície. La profunditat mínima 

d'excavació ha estat de 1,2 m. En general, les cales s'han distribuït en el sentit longitudinal del projecte, 

separades una distància de 250 m aproximadament. 

A les cales per caracterització de l'esplanada s'ha extret mostres de terreny amb sac, per tal de realitzar 

assaigs de laboratori i caracteritzar els materials detectats. 

A les cales de caracterització d'esplanada i les de ferm, s'ha realitzat una placa de càrrega per sota de les 

capes de ferm. Aquest assaig permet determinar la capacitat de suport i controlar el grau de compactació 

de sòls, esplanades i de les capes de base o subbase formades per material granular no tractat, utilitzats 

en la construcció de carreteres i esplanades 

Amb les mostres procedents de les cales s’han realitzat els següents assajos de laboratori:  
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• 10 assajos de granulometria de sòls per tamisat (UNE 103.101) 

• 10 Límits d’Atterberg (UNE 103.103 y 103.104) 

• 10 determinacions del contingut en matèria orgànica (UNE 103.204) 

• 10 determinacions del contingut en sals solubles (NLT-114/99). 

• 10 determinacions del contingut en guixos (UNE 103.201). 

• 10 determinacions del contingut en sulfats (UNE 103.201). 

• 6 assajos d’Inflament lliure d’un sòl en edòmetre (UNE 103.601:96). 

• 6 assajos d’índex de col·lapse (NLT-254/99). 

• 6 assajos de compactació tipus Proctor Normal (UNE 103.500). 

• 10 assajos de compactació tipus Proctor Modificat (UNE 103.501) 

• 10 assajos CBR (UNE 103.502). 

Amb les mostres procedents dels sondejos s’han realitzat els següents assajos de laboratori:  

• 12 assajos de granulometria de sòls per tamisat (UNE 103.101) 

• 12 Límits d’Atterberg (UNE 103.103 y 103.104) 

• 8 assajos de compressió simple en una proveta de sòl (UNE 103.400/93) 

• 5 determinacions dels paràmetres resistents de tall en una mostra de sòl en caixa de tall directe 

(UNE 103.401:98) 

• 4 assajos edomètrics en una proveta de sòl (UNE 103-405-94) 

6.5.3.   Unitats geològiques 

En l’àmbit d’estudi, s'identifiquen dues unitats sedimentàries: el Quaternari i el Terciari, a més d'una capa 

superficial formada per reblerts antròpics 

Els reblerts antròpics (R) formen una capa superficial, contínua i heterogènia, barreja dels sediments 

quaternaris remoguts per les obres de la ciutat, deixalles i runa. Presenta gruixos normalment inferiors als 

5 m. 

La unitat Quaternària (Q) forma una capa amb un gruix variable d'entre 6 i 30 m. Els sediments quaternaris 

són principalment argiles i llims, marró vermellosos, amb freqüents capes de graves (fragments de 

pissarres, cornianes i altres roques metamòrfiques) i sorres silícies, així com nivells de nòduls i crostes 

carbonatades blanquinoses. 

Els sediments terciaris (T) formen una sèrie monòtona, composta principalment per sorra i capes menors 

d’argiles margoses, sense que es puguin diferenciar unitats. Cap dels sondejos més profunds arriba a la 

base d’aquesta formació.  

6.5.4.   Paràmetres geotècnics adoptats 

1) Unitat R. Reblert antròpic 

Tenint en compte l’origen antròpic d’aquesta unitat i per tant la seva característica inherent totalment 

heterogènia, s’han considerat uns paràmetres orientatius conservadors fruit de l’experiència en projectes i 

obres de la ciutat de Barcelona. Tal i com mostren els assajos realitzats, es tracta d’un reblert relativament 

ben compactat sota els vials existents amb una composició química prou inert. Cal recordar que només 

una de les 10 mostres de les cales analitzades ha donat un contingut anòmal en guixos.  

Les plaques de càrrega realitzades sota el paviment s’han empleat per obtenir un valor orientatiu promig 

del mòdul de deformació del primer cicle de càrrega.  

Amb tot l’exposat, es consideren els següents paràmetres geotècnics.  

 

Paràmetre Símbol Unitats Valor 

Densitat seca γdry kN/m3 18 

Mòdul elàstic Ep MPa 30 

Cohesió c kPa 5 

Angle de fricció interna φ º 28 

Taula 4. Paràmetres de disseny per a la unitat de reblert. 

 

2) Unitat Q. Quaternari 

La següent taula sintetitza els paràmetres de disseny proposats per a la Unitat Quaternària. 

 

Paràmetre Símbol Unitats Valor 

Densitat seca γdry kN/m3 19,7 

Mòdul elàstic en càrrega (pref=100kPa) E50
ref MPa 20 

Mòdul elàstic edomètric (pref=100kPa) Eoed
ref MPa 9 

Mòdul elàstic en descàrrega/recàrrega 

(pref=100kPa) 
Eur

ref MPa 60 

Exponent m - 0,65 

Cohesió c kPa 50 

Angle de fricció interna φ º 31,5 

Angle de dilatància ψ º 0 

Coeficient de Poisson 𝞾 - 0,3 

Coeficient d’empenta lateral en repòs K0 - 0,477 

Taula 5. Paràmetres de disseny. Unitat Q.  

 

3) Unitat T. Terciari 

La següent taula sintetitza els paràmetres de disseny proposats per a la Unitat terciària. 
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Paràmetre Símbol Unitats Valor 

Densitat seca γdry kN/m3 18 

Mòdul elàstic en càrrega Ep MPa 50 

Mòdul elàstic descàrrega Eu MPa 180 

Mòdul elàstic en recàrrega Er MPa 120 

Cohesió c kPa 10 

Angle de fricció interna φ º 41 

Coeficient d’empenta lateral en repòs K0 - 0.5 

Taula 6. Paràmetres de disseny. Unitat T. 

6.5.5.   Aprofitament dels materials 

S’han analitzat 10 mostres de sòls extretes de les cales executades, sota el paviment existent. El sòl s’ha 

assajat a laboratori per tal de determinar-ne la seva classificació. Aquest material es correspon amb 

l’esplanada del nou ferm. A la següent taula es resumeixen els resultats obtinguts pels diferents assajos.  

Com es pot observar, s’han obtingut 2 categories diferents de sòls segons PG-3.  

• Tolerable: en 9 mostres (Cales TR2-TR4-TR5-TR6-TR8-TR10-TR13-TR15-TR16) 

• Marginal: en la mostra de la cala TR1. Aquesta classificació s’ha obtingut degut a un contingut 

anòmal de guix.  

Com a conclusió de la caracterització realitzada s'extreu que els sòl analitzats són en general de tipus 

Tolerable. Tanmateix, en el punt on s’ha detectat material marginal a causa dels elevats continguts de 

guixos s’haurà de fer un estudi més detallat de l’abast de l’anomalia prenent més mostres i contrastant els 

resultats obtinguts. Es preveu que en aquest àmbit s’haurà de realitzar una substitució parcial d’aquest 

material per tal d’evitar possibles problemes que se’n poguessin derivar, com ara inflament.  

Per altra banda, s’han realitzat 15 assaigs de placa de càrrega segons NLT-357. S’han fet dins les cales 

executades i sota el paviment existent per tal de conèixer el grau de compactació de l’esplanada actual. 

Finalment l’assaig permet establir el mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega Ev2. 

Es comprova que els valors obtinguts a la zona on s’ubiquen les futures plataformes són en general baixos; 

el 60% presenten valors inferiors a una E1 (Ev2>60Mpa), mentre que el 40% restant corresponen a una 

categoria E1. A més la relació K entre mòduls presenta valors superiors a 2,2, mostrant un baix nivell de 

compactació. A més, donat que existeix un gran nombre de serveis que actualment transcorren per la 

terciana (futura calçada lateral) és molt probable que en les zones de serveis els mòduls puguin ser 

inferiors als obtinguts.  

Per aquest motiu, tenint en compte els resultats de les plaques de càrrega executades en zones de 

plataforma, s’ha de preveure una recompactació de la coronació de l’esplanada al 100% del próctor 

modificat en totes aquestes zones. En cas que aquesta recompactació no sigui suficient per tal d’assolir 

les característiques d’esplanada requerides (E1) es recomana fer un saneig de 20 cm i substitució per tot-

u artificial. 

S’opta per un material artificial de bones prestacions geotècniques per tal de reduir el gruix necessari, ja 

que s’entén que en un entorn tan urbanitzat, el fet d’optimitzar el gruix d’excavació pot representar una 

millora significativa. En cas d’utilitzar  per exemple un sòl seleccionat, es requeririen de gruixos superiors, 

de l’ordre de 45-50 cm. 

6.5.6.   Estimació del coeficient de balast per a estructures 

En les següenat taules s’adjunten els valors obtinguts dels coeficients de balast vertical per a les 

estructures previstes. En primer lloc s’indiquen els resultats per a la pantalla de protecció del tramvia de la 

canonada D1000; seguidament, per a les pantalles de la sortida d’emergència d’ADIF i, per últim, les 

corresponents a les pantalles del col·lector Diagonal-Sicília. Totes aquestes estructures es recolzen sobre 

la unitat de reblert i sobre la unitat Quaternària.  

ELEMENT 

UNITAT 

GEOLÒGICA DE 

FONAMENTACIÓ 

UNITAT 

GEOLÒGICA DE 

FONAMENTACIÓ 

Kv Pantalla 45 cm 

(KN/m3) 

Kh Pantalla 45 

cm (KN/m3) 

Reblert 0-5 m X 19.000 50.000 

Quaternari 5-15 m  - - 

Taula 7. Coeficients de balast per pantalla de protecció canonada DN100 (C/Castillejos – Padilla) 

UNITAT PROFUNDITAT 

UNITAT 

GEOLÒGICA DE 

FONAMENTACIÓ 

Kh (KN/m3). 

Pantalla 60 cm 

Kv (KN/m3). 

Pantalla 60 cm 

Reblert 0 - 6 m  25.000 -  

Quaternari 6 – 16 m X 16.000 11.500 

Taula 8. Coeficients de balast per pantalles sortida d’emergència d’ADIF (Marina-C/C.de Cent)  

UNITAT PROFUNDITAT 

UNITAT 

GEOLÒGICA DE 

FONAMENTACIÓ 

Kh (KN/m3). 

Pantalla de 

pilons 60 cm s/ 

0.75 m 

Kv (KN/m3). 

Pantalla de pilons 

60 cm s/ 0.75 m 

Reblert 0 - 3 m  33.000 - 

Quaternari 3 – 12 m X 21.000 11.500 

Taula 9. Coeficients de balast per pantalles col·lector c/Sicília  

6.5.7.   Coeficient de balast vertical K30 per la llosa de via 

S’ha obtingut a través de les plaques de càrrega executades a la caçada central i a la cota aproximada de 

recolzament de la llosa amb el terreny.  

S’obté un rang de valors compresos entre 5.26 i 20 Kg/cm3. Com que el material de suport és un reblert 

de certa heterogeneïtat, es recomana utuilitzar el valor mínim del rang que se situa al voltant de 5.2 Kg/cm3. 
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6.5.8.   Condicions d’excavabilitat 

Els materials afectats per les excavacions del projecte es classifiquen com a materials excavables, amb 

retroexcavadora o pala carregadora sense dificultat. Aquests materials es corresponen amb la unitat de 

reblerts antròpics i amb la unitat de sòls quaternaris de densitat mitja a baixa. Les condicions d’excavabilitat 

dels materials afectats pel projecte s’han determinat a partir de les dades obtingudes de l’excavació de 

cales i sondejos, així com de les observacions realitzades en l’entorn de l’àmbit d’estudi. 

 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 

El present projecte inclou el disseny del drenatge de la plataforma tramviària, des del carrer Girona fins a 

la plaça de les Glòries. La xarxa projectada per al drenatge de la plataforma del tramvia s’ha coordinat amb 

la xarxa prevista als projectes d’urbanització, des de passeig Sant Joan fins a Glòries. 

La xarxa de sanejament existent és de tipus unitària La informació del clavegueram existent que s'ha pres 

com a dades de partida és aquella amb la que s’ha treballat per a la redacció dels projectes d’urbanització. 

La precisió de les dades de la informació de partida és aproximada. Dins del projecte d’urbanització, s'ha 

comprovat i redibuixat amb l'aixecament topogràfic la ubicació real de cadascun del pous de registre, 

embornals i altres elements, i s'ha modificat les cotes de tapa i fons dels pous segons la informació del 

taquimètric, respectant sempre la profunditat del col·lector (tapa-fons, com a criteri consensuat amb Bcasa. 

Addicionalment es disposa del Projecte de "Desdoblament Col·lector Diagonal entre Girona i Passeig Sant 

Joan", redactat per SENER (2017). Les obres del col·lector es realitzaran abans de les obres del tramvia, 

motiu pel qual el present projecte recull el desdoblament del col·lector com una actuació prèvia que formarà 

part de la xarxa de clavegueram existent. 

La implantació del tramvia i la nova configuració urbanística de l'avinguda Diagonal obliga a redissenyar la 

xarxa de clavegueram existent. Les actuacions previstes dins dels Projectes Executius d’Urbanització són: 

▪ Eliminar els elements de drenatge que no siguin compatibles amb la nova planta d'urbanització. 

▪ Implantar nous elements a la xarxa de clavegueram: embornals i col·lectors. 

▪ Implantar un Sistema Urbà de Drenatge Sostenible (SUDS) al parterre central. 

▪ Adaptar a la nova cota de pavimentació els embornals i pous de registre existents a mantenir i la 

substitució de la seva reixa o tapa. 

Els elements de clavegueram afectats són embornals i els seus claveguerons que no quedin a la nova línia 

de rigola, clavegueres de poca profunditat que quedin en zones de parterres i pous de registre que quedin 

en zona de vies, passos de vianants o zones d'espera de bicicletes. Per eliminar els elements de 

clavegueram afectats, el Projecte Executiu d’Urbanització ha previst: 

▪ Identificació de totes les connexions existents, que no hagin de ser anul·lades, i connectar-les al nou 

sistema de clavegueram. 

▪ Demolició d'embornal, clavegueres, claveguerons i pous de registre. 

▪ Anul·lació d'embornals, clavegueres i claveguerons a base de reblert amb morter o formigó pobre, 

formació d'envà i repicat si és necessari. Aquesta actuació es duu a terme quan no es prevegi actuar 

al subsòl, per tal de no excavar, sobretot en el cas dels claveguerons, on els desguassos acostumen 

a ser molt profunds.  

▪ Anul·lació de pous de registre o ventilació al col·lector principal. En aquest cas es procedirà a la 

demolició de la part superficial del pou, evitant la caiguda de residus dins del col·lector, deixant una 

alçada lliure de 1,50 m, i es col·locarà una llosa de formigó prefabricada de 20 cm de gruix com a 

tancament.  

En general, el pendent de la secció transversal va de costat muntanya a costat mar, a excepció de 

l'aparcament de costat mar i el tram de vorera adjacent als edificis del costat mar, que es projecten en 

contrapendent, aquests últims per evitar que l'aigua entri a les finques. Tot i així les preexistències 

condicionen la definició geomètrica del carrer i no es pot complir sempre aquest criteri general. La ubicació 

dels embornals se situen a partir del gradding de la urbanització futura. 

Es preveu la reposició dels pous de registre del col·lector principal afectats, amb una nova distribució, 

separats entre sí uns 50 m. Els pous s'ubicaran a calçada o al punt mig del carril bici. 

La xarxa de drenatge resultant dels Projectes Executius d’Urbanització és la que ha servit com a referencia 

per al disseny de la xarxa de drenatge de la plataforma del tramvia.  

 VIALITAT I ARBRAT 

Com a referència per al present projecte de Fase 1, la implantació del tramvia a la Diagonal està 

condicionada per diferents factors, entre els que destaquen: 

- La conservació de les quatre fileres d’arbrat existent com element estructurador i característic de 

l’avinguda. A causa de la geometria de la Diagonal, només en el 34% de la seva longitud hi ha 

façana a ambdues bandes simultàniament. Aquest fet determina que els elements d’urbanització 

com l’arbrat ajudin a cohesionar la continuïtat de l’avinguda en detriment de les façanes edificades. 

- Conservar les voreres recentment executades entre Francesc Macià i passeig de Gràcia, donant-

li continuïtat fins a Sardenya. Aquesta disposició permet una amplada considerable de vorera (7,5 

m) en contacte amb les plantes baixes dels edificis, amb bona continuïtat longitudinal a través de 

l’Avinguda i incorporant a la vorera les placetes en forma triangular que es va repetint cada 300 m. 

- Existència del col·lector de pluvials pel centre de la calçada central de l’avinguda i el projecte 

d’ampliació del mateix pel costat muntanya que condiciona la implantació del tramvia pel costat 

mar (els pous d’accés al col·lector no es poden situar a la plataforma tramviària).   

Així la implantació del tramvia per la Diagonal s’ha d’integrar en l’actual reordenació d’aquesta avinguda 

que està duent a terme l’Ajuntament de Barcelona amb l’ampliació de les voreres laterals, reduint l’espai 

destinat a vehicle privat i potenciant l’espai per a vianants i bicicletes. Es manté i es dóna continuïtat a 

l’actuació d’ampliació de les voreres laterals realitzada entre Francesc Macià i passeig de Gràcia, de forma 

que l’amplada total de 50 metres de la Diagonal, entre façana i façana, entre la Plaça Francesc Macià i el 

carrer Marina queda configurada de la següent manera: 

- Vorera de 7,5 m (costat muntanya) 

- Franja de 2,2 m corresponent a arbrat, zona d’aparcament de motos i zona de serveis 

(càrrega/descàrrega, recàrrega, cotxe elèctric...) 

- Calçada lateral sentit Llobregat de 5,25 m per a dos carrils de circulació 

- Banda central a incloure parterres laterals amb filera d’arbres, parterre central, carril bici i el 

tramvia, de 20,1 m 

- Calçada lateral sentit Besòs de 5,25 m per a dos carrils de circulació  

- Franja de 2,2 m corresponent a arbrat, zona d’aparcament de motos i zona de serveis 

(càrrega/descàrrega, recàrrega, cotxe elèctric...) 

- Vorera de 7,5 m (costat mar) 

Les calçades laterals entre Francesc Macià i Pg. de Gràcia actualment tenen una amplada de 5 metres i 

estan ocupats per un carril bici i un carril de circulació de trànsit rodat. En el moment que es construeixi el 

tramvia i es generi una gran calçada per a bicis en la part central de l’avinguda, caldrà eixamplar 

lleugerament aquestes calçades laterals per tal d’assolir els 5,25 m, per a dos carrils de circulació. 
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Figura 38. Calçada lateral costat mar de l’Av. Diagonal entre Francesc Macià i passeig de Gràcia, a l’actualitat. 

Entre el carrer Sardenya i el carrer Consell de Cent amb la reurbanització de la Diagonal, es disposarà un 

tram de transició en que desapareixeran les calçades laterals donant continuïtat als parcs de la Plaça de 

Pablo Neruda i a la Plaça de la Hispanitat. Els vehicles es desviaran pels carrers Sardenya-Consell de 

Cent i Marina-Aragó. 

Al tram entre el carrer Marina i la plaça de Les Glòries la secció està condicionada pels següents factors: 

- L’estructura del túnel d'ADIF que connecta el túnel sota el carrer Aragó amb la línia de l'estació de 

França que condiciona la rasant de la rambla existent actualment entre Marina i Glòries 

- El planejament que fixa com a zona verda el tram final de la rambla que impossibilita la ubicació 

de la plataforma tramviària a la rambla central. 

- El projecte de Canòpia (urbanització de la Plaça de Les Glòries) que contempla un passeig central 

que dóna continuïtat a l’actual rambla entre Marina i la plaça. 

En base a aquests condicionants la secció adoptada en aquest tram haurà de mantenir la configuració 

actual de passeig central, disposant-se el tramvia a banda i banda de la rambla a l’espai de la calçada 

actual. A la banda mar es deixarà un carril de 3,20 m per a la circulació del vehicle privat, eliminant-se la 

zona destinada a aparcaments i ampliant-se la vorera. A la banda muntanya es disposarà una plataforma 

compartida de 5 m per a la bicicleta i els vehicles d’accés als edificis (zona de trànsit pacificat). 

La distribució dels 50 metres d’amplada de la Diagonal ha de ser, doncs, la següent: 

- Vorera lateral d’amplada variable segons el tram (entre 6 i 8 m) 

- Vial de servei de 5,0 m sentit Llobregat, que també serveix com a carrils bicicletes 

- Franja separadora de 0,45 m 

- Plataforma tramviària de 3,7 m amb gespa 

- Parterre de 3,5 m amb arbrat 

- Rambla central de 8,8 m  

- Parterre de 3,5 m amb arbrat 

- Plataforma tramviària de 3,7 m amb gespa 

- Franja separadora de 0,45 m 

- Calçada lateral d’un sol carril de 3,2 m sentit Besòs 

- Parterre de 2,2 m amb arbrat 

- Vorera lateral d’amplada variable segons el tram (8,7 m aproximadament) 

Aquesta disposició ha de permetre mantenir l’arbrat, afectant-se només aquells arbres situats a les 

marquesines de les parades del tramvia i aquells que per la seva morfologia puguin afectar als gàlibs dels 

vehicles. 

 SERVEIS URBANS 

La informació disponible dels serveis existents a la zona de projecte ha estat facilitada per BIMSA i aquesta 

s’ha obtingut mitjançant la plataforma d’Acefat (Plataforma d’Infraestructures de Serveis Públics) i en algun 

cas, directament de les companyies. Tota aquesta informació queda recollida a l’Annex 20 “Serveis 

afectats”. 

El present projecte es complementa amb el projecte executiu d’Urbanització Fase 1 de "Connexió del 

Trambaix i Trambesòs. Implantació d’una Xarxa Tramviària Unificada" i amb el projecte executiu 

d’Urbanització “Projecte urbà de l’espai lliure de la plaça de les Glòries Catalanes de la ciutat de Barcelona 

“Canòpia urbana”. Àmbit Tramvia”. En aquest sentit, el present projecte contempla, d’entrada, tant els 

serveis afectats dels projectes d’urbanització com dels de transport. La discriminació entre els que 

corresponen a un i altre projecte queda reflectit al pressupost del projecte i a l’annex 20, on es classifica el 

cost de la reposició segons si es comptabilitza al pressupost de la urbanització o al de transport . 

Per a l’anàlisi dels posibles serveis urbans que puguin resultar afectats per l’actuació al corredor de la 

Diagonal i Glòries, s'ha tingut en compte la següent documentació: 

▪ Projecte executiu de reforma de l'avinguda Diagonal en els àmbits dels passejos, calçades laterals i 

voreres. Tram entre Plaça Francesc Macià – Passeig de Gràcia (Barcelona). Febrer de 2014. 

▪ Estat de dimensions i característiques de l’obra executada. Projecte executiu de reforma de 

l’Avinguda Diagonal, en els àmbits dels passejos, calçades laterals i voreres. Tram entre Plaça 

Francesc Macià – Passeig de Gràcia (Barcelona). Maig de 2015. 

▪ Maqueta del Projecte executiu de reforma de l’Avinguda Diagonal. Tram comprès entre el Passeig 

de Gràcia – Passeig de Sant Joan (Barcelona). Maig de 2015.  

▪ Projecte executiu per a la gestió de serveis afectats i nous subministraments a l’àmbit delimitat per 

MPGM de plaça de les Glòries a Barcelona. Novembre 2017. 

▪ Projecte urbà de l’espai lliure de la plaça de les Glòries Catalanes de la ciutat de Barcelona “Canòpia 

urbana”, maqueta Juliol de 2017. 

▪ Projecte executiu de millora de drenatge dels carrers Girona, Milà i Fontanals i Bailén, entre l’Avda. 

Diagonal i Travessera de Gràcia. Setembre 2017. 

En aquest projecte es defineixen les obres necessàries per a la construcció del col·lector desdoblat 

de l’Avda. Diagonal entre la cambra del carrer Girona i la connexió amb la cambra de Passeig de 

Sant Joan; i es localitzen tots els serveis existents per tal de valorar les possibles reposicions i/ o 

trasllats dels serveis que puguin resultar afectats per les obres. Com que aquest tram coincideix amb 

l’àmbit del present projecte, totes les reposicions i/o trasllats de serveis previstos en aquest projecte 

es tindran en compte i quedaran fora de l’àmbit del present projecte. 



 

 

CONNEXIÓ DEL TRAMBAIX I TRAMBESÒS. IMPLANTACIÓ D’UNA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA. 

PROJECTE EXECUTIU DE TRANSPORT. FASE 1: PL. GLÒRIES - GIRONA 

Document núm. 1 - MEMÒRIA  

 

TRAMDIAG-PTFase1-Memoria-Ed3.docx  39 

 

En el present projecte no es realitza una campanya específica de cales per a la localització de serveis, 

degut a que una vegada localitzades totes les possibles afectacions i les solucions proposades, amb les 

dades i el seguiment amb companyia s'ha considerat que no era imprescindible. Per si calgués dur a terme 

cales de confirmació, s’han tingut en compte en el Pressupost, a realitzar durant l’execució de l’obra, 

prèviament al començament de la mateixa. 

No obstant això, s’ha tingut en compte la informació de la campanya de cales realitzada per al “Projecte 

executiu de reforma de l’Avinguda Diagonal. Tram comprès entre el Passeig de Gràcia – Passeig de Sant 

Joan (Barcelona)", redactat per GPO en Maig de 2015 i la campanya realitzada per Tec4 al Novembre 

2017 en l’entorn del “Projecte executiu per la gestió dels serveis afectats i nous subministraments a l’àmbit 

delimitat per la MPGM de la plaça de les Glòries a Barcelona“. També s'ha tingut en compte  la campanya 

de cales realitzades per a la caracterització geotècnica dels materials i que està inclòs a l’Annex 8 

“Geologia i Geotècnia” del present projecte. 

 INFRAESTRUCTURES SINGULARS EXISTENTS 

Al llarg del corredor existeix algun element de superficie que ha condicionat el traçat tramviari, com és el 

monument a Jacint Verdaguer, en la cruïlla de l’avinguda Diagonal i passeig Sant Joan. S’ha seguit el 

criteri de vorejar les dues vies en paral·lel el monument per la banda mar, amb una successió de dues 

corbes en “S” de radis i paràmetres mínims, sense peralt.  

Per la banda muntanya, el carril bici voreja el monument, més o menys de manera simètrica, per tal d’evitar 

conflictes de mobilitat entre ambdós sistemes. Aquest criteri del traçat tramviari també serà emprat, per a 

fases posteriors de la connexió, a Francesc Macià i a la cruïlla Av. Diagonal – passeig de Gràcia. 

A més dels serveis existents s’ha tingut present les infraestructures del transport soterrades que poden 

afectar o ser afectades per les obres: 

▪ TMB (Metro) 

La línea 4 de metro creua la Diagonal a passeig de Sant Joan a una profunditat des de via d’uns 10 m i 

des de volta d’uns 5m, just per sota del col·lector que discorre per l’eix central de Diagonal. 

La línea 1 de metro creua la plaça de les Glòries Catalanes. 

▪ FGC 

Els ferrocarrils catalans creuen la Diagonal a Via Augusta que està fora de l’àmbit d’estudi considerat en 

aquest annex de fase 1. 

▪ AVE 

La línea d’AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa transcorre per Diagonal des de Provença-

Diagonal fins Passeig de Sant Joan a una profunditat des de via d’uns 32 metres. 

▪ ADIF 

La línea de Renfe coneguda com el ramal de les Glòries, corresponent a la línia de Tarragona a Barcelona, 

discorre per la Diagonal entre els carrers Sardenya i Castillejos coincidint pràcticament amb l’eix d’aquesta. 

Aquest ramal transcorre molt superficial, segons cales realitzades hi ha 70 cm de recobriment en el tram 

Aragó-Marina i uns 10 cm de recobriment des de Marina fins a Castillejos, amb trams amb recobriment 

inferiors. Aquesta estructura, conjuntament amb els col·lectors longitudinals de la Diagonal condicionen la 

gran majoria dels creuaments de serveis.   

També creua la plaça de les Glòries Catalanes els ramals corresponents a les línies R1, R3 i R4. 
 

 

Figura 39. Monument a M. Jacint Verdaguer a la cruïlla Diagonal – passeig Sant Joan. 

 

 

Figura 40. Cruïlla Diagonal – Marina sota la qual es troba el túnel d’ADIF, que condiciona el traçat de les vies. 
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7.   CRITERIS DE DISSENY, DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 

ADOPTADA 

 L’OPERACIÓ TRAMVIÀRIA 

7.1.1.   Marc del disseny operacional 

Els criteris generals del disseny operacional de la connexió del Trambesòs i el Trambaix venen fixats a 

l’Avantprojecte d’Explotació de la Xarxa Tramviària Unificada redactat per INGEROP, per encàrrec de 

l’ATM (2018). No és, per tant, objecte del present projecte definir l’operació tramviària, sinó que és un input. 

L’avantprojecte considera la connexió total, entre les places F. Macià i Glòries, amb una primera fase prèvia 

(Fase 1), la qual és l’objecte del present projecte. Així doncs, el disseny funcional està condicionat per 3 

escenaris evolutius en el temps: 

▪ la situació actual del Trambesòs (horaris, malles, degradats... que s’han de mantenir sensiblement 

iguals a les línies T4, T5 i T6 actuals), 

▪ les condicions d’explotació de la situació transitòria que suposa la primera fase i que més endavant 

es concreten, i 

▪ la situació final de la connexió, amb tot el que comporta la integració de Trambaix i Trambesòs en 

una única xarxa tramviària, que representa l’avantprojecte abans esmentat. 

La situació transitòria que suposa l’execució de les obres al nus de Glòries, amb múltiples actuacions 

solapades en el temps i en l’espai, també és un factor a tenir en compte en la solució adoptada, donat que 

afecta al servei actual. 

7.1.2.   El Corredor urbà 

El corredor que conté la fase 1 de la connexió de Trambaix i Trambesòs, objecte del present projecte, és 

l’eix viari de la Diagonal comprés entre l’entorn de Verdaguer i la nova plaça de Les Glòries (materialitzat 

amb el projecte La Canòpia), tal com s’ha explicitat en l’apartat 2.2 sobre l’abast del projecte. Es correspon 

gairebé de forma exacta amb el tram comú de les tres alternatives tramviàries de l’Estudi Informatiu de 

2017 (una de les quals és l’alternativa escollida en l’EI), el qual resulta d’execució més urgent, atès que és 

el tram més desvalgut en quant a dotació de TPC de tot el corredor de la connexió. 

Per tant, des del punt de vista funcional del transport, la seva implantació en aquest sector de la ciutat 

resulta del tot eficient, a més de representar una gran oportunitat per reordenar la seva mobilitat mitjançant 

una important actuació urbanística que es desenvolupa en paral·lel, en tot moment coherent amb la 

implantació del tramvia. 

Els extrems del corredor de la fase 1 són dos grans nuclis d’intercanvi de transport, com són Verdaguer, 

entre els carrers Girona i Bailèn (L4 i L5 de Metro) i el nus de Glòries (L1 i el propi Trambesòs). Tanmateix, 

constitueixen dos importants pols d’atracció i d’activitats, molt especialment amb els nous 

desenvolupaments que s’estan portant a terme al voltant del nus Diagonal-Gran Via-Meridiana. 

7.1.3.   L’operació ferroviària dins del trànsit viari 

La operació ferroviària considerada en aquest projecte es basa en el mode d’operació actual en Trambesòs 

d’unitats de tramvies CITADIS-302 d’ALSTOM, és a dir, marxa a la vista del conductor amb un sistema 

SAE d’ajuda a l’explotació des del centre de control (PCC) de la xarxa. 

La plataforma de via és reservada, però els creuaments de carrer es produeixen sobre calçada compartida, 

la qual cosa fa que la circulació tramviària s’insereix inexorablement en la del trànsit rodat i de vianants, 

mitjançant regulació semafòrica viària, en la qual, el tramvia té la seva pròpia, però no amb prioritat sobre 

la resta. 

D’acord amb els resultats d’un recent estudi realitzat per la Universitat Politènica de Catalunya (2017), que 

inclou uns models de microsimulació de la mobilitat de pas del tramvia per l’avinguda Diagonal (Francesc 

Macià - Pl. de les Glòries) en coherència a les alternatives de l’EI (2017) per a la xarxa unificada, aquest 

tramvia podria assolir una velocitat comercial mitjana superior als 17 km/hora, amb l’adequada i convenient 

reestructuració semafòrica dels creuaments. 

L’estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya s’ha organitzat en tres fases: 

1. Anàlisis de diferents escenaris possibles (en concret, fins a 4), en funció del temps de cicle i de la 

freqüències del tramvia. 

2. Selecció i estudi dels dos millors escenaris resultats de la fase anterior. 

3. Estudi aprofundit de l’escenari finalment seleccionat, on es feien ajustos sobre la configuració de 

semàfors per millorar el temps de pas del tramvia i la fluïdesa del trànsit. 

Dels diferents escenaris estudiats, el que ha ofert millors resultats ha estat el d’un temps de cicle de 120” 

i un interval de pas del tramvia de 4 minuts per sentit. La solució adaptada permet: 

1. Una velocitat competitiva (17,6 km/hora), dintre dels valors en que es mouen actualment el 

Trambaix i Trambesòs. 

2. Una bona convivència entre autobusos i tramvia a la plataforma compartida entre Passeig de 

Gràcia i Via Augusta (tram no inclòs en el present projecte). 

3. Mínim impacte sobre la circulació d’autobusos pels carrers transversals a l’Av. Diagonal. 

4. Temps de verd suficient pels vianants que permeten creuar adequadament totes les cruïlles. 

5. Temps de verd per les bicicletes (sobre la seva via exclusiva, al llarg de l’Av. Diagonal) coordinat 

amb el del tramvia. 

Per tal d’adaptar millor la velocitat en aquest tram a la velocitat del conjunt de la xarxa tramviària, es 

considera per al present projecte, com a criteri funcional bàsic de l’operació, una velocitat comercial 

mitjana de 16 km/hora. L’avantprojecte d’explotació adopta aquest valor tant per a la Fase 1 com per a la 

Fase 2. 

Finalment, una qüestió operacional important en la conducció quotidiana dels tramvies, es refereix a 

l’accionament de les agulles dels canvis. Aquestes actualment són d’accionament: 

▪ motoritzat, si el moviment forma part de l’operació normal (rebots a les terminals de línia, pas per 

trams amb via única, bifurcacions), sent accionades les agulles elèctricament, amb la senyalització 

lluminosa associada, a través d’un enclavament. 

▪ manual, si el moviment correspon a situacions degradades, en les quals, els conductors han 

d’accionar-les directament sobre el aparell, baixant a la via, almenys una vegada, si no dues (abans 

i després del pas del tramvia) 

Alguns canvis són talonables, el que facilita el pas del comboi recuperant la posició “normal” de les agulles 

de forma automàtica, sense tenir que ser manipulades per segona vegada, després del seu pas, el que 

simplifica a la meitat la manipulació que ha d’efectuar el conductor sobre la via. 
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7.1.4.   Nou model d’explotació 

El nou model d’explotació de la xarxa unificada, com ja s’ha esmentat en l’apartat 6.3 i es visualitza a 

l’anterior figura 35, respon a la demanda inicial i fins a 30 anys vista del corredor de la Diagonal, i al seu 

encaix al sistema de TPC metropolità, en general, i a la NXB, en particular. 

Malgrat tot, la fase 1 representa una situació temporal i parcial que no cobrirà la demanda prevista de tot 

el corredor, però la seva posada en servei servirà per crear, si més no, una nova dinàmica de 

comportament que facilitarà un ramp-up més accelerat en el moment que la connexió sigui una realitat, a 

més de proporcionar una oferta de transport públic, ara pràcticament inexistent entre el passeig Sant Joan 

i la plaça de Les Glòries (vegeu figura 33), com ja s’ha comentat reiteradament. El model d’explotació 

resultant de l’actuació d’aquesta primera fase adoptat a l’Avantprojecte d’Explotació, és el següent: 

 

Figura 41. Línies T4, T5 i T6 i les 29 i parades de la xarxa de Trambesòs després de l’actuació objecte del present 

projecte. (Font: elaboració pròpia, deduït de l’Avantprojecte d’Explotació). 

 

És a dir, l’actuació objecte del present projecte implica, a nivell d’explotació: 

▪ Reestructuració i perllongament de les tres línies de la xarxa de Trambesòs, de la manera següent: 

▪ Línia T4, a la que s’integra el nou tram per l’Av. Diagonal, amb terminals a Verdaguer i Estació 

de Sant Adrià, passant per Glòries. 

▪ Línia T5, amb terminals a Ciutadella/Vila Olímpica i Gorg, passant per Glòries. 

▪ Línia T6, amb terminals a Ciutadella/Vila Oímpica i Estació de Sant Adrià, passant per Glòries. 

▪ Creació de 3 noves parades a l’Av. Diagonal, amb interdistàncies d’uns 600 m, que s’integra a la T4: 

▪ Verdaguer (terminal): a prop de l’intercanviador de L4-L5 de Metro 

▪ Sicília 

▪ Monumental: a prop de l’estació de L2 de Metro 

▪ Remodelació i reubicació de l’actual parada Glòries, segons el projecte d’urbanització de La Canòpia; 

parada passant per totes tres línies reestructurades: s’apropa encara més a la L1 d’FMB. 

▪ Eliminació de la parada La Farinera de les línies T5 i T6, que resta absorbida per la nova de Glòries 

(es manté el tram de via única actual entre La Farinera i Can Jaumandreu). 

▪ El resultat és una configuració en “X”, on la reubicada parada Glòries fa de “ròtula” i intercanviador. 

7.1.5.   Paràmetres bàsics de l’explotació 

Els paràmetres funcionals i de l’operació que s’utilitzen per a la definició del traçat geomètric de les vies i 

per als càlculs i simulacions de marxes i consums, estan definits de forma general, per l’ATM. Són criteris 

aplicables a totes les xarxes tramviàries de la Regió Metropolitana. Els valors particularitzats al cas de la 

fase 1 de la connexió per la Diagonal, que s’han fixat a partir de l’Avantprojecte d’Explotació, i que s’ha 

utilitzat per al present projecte, s’indiquen a la taula adjunta de la pàgina següent. 

El paràmetre fonamental de disseny és la velocitat màxima del comboi, la qual queda acotada als 50 Km/h 

que condiciona l’entorn urbà sobre el qual ha de discorre el tramvia. Per raons de comoditat del viatger, 

aquest valor es redueix a les corbes, per la limitació de l’acceleració sense compensar i de la sobre-

acceleració transversal indicades a la taula esmentada. 

Altre paràmetre fonamental i, en aquest cas, molt condicionat pel trànsit, és l’interval: donat que el cicle 

semafòric dels creuaments de la Diagonal s’establirà en 120 segons, l’interval de pas dels tramvies ha de 

ser igual o múltiple d’aquest valor: 2 minuts, 4 minuts, 6 minuts... A l’Avantprojecte d’Explotació s’estableix, 

per a la fase final, el valor de 4 minuts, doncs permet satisfer la màxima demanda prevista amb suficient 

folgança en l’operació normal amb la velocitat comercial mitjana de 16 km/h i un acceptable nivell de servei 

màxim en saturació (4 pax/m2) amb composicions dobles. Per satisfer la màxima demanda de l’escenari 

de fase 1, l’interval adoptat és de 8 minuts, però amb composicions simples. 

7.1.6.   Situacions degradades 

Per a les situacions degradades del servei cal diferenciar: 

▪ Les temporals programades: talls de la continuïtat del servei per obres o esdeveniments programats. 

▪ Les sobrevingudes: caiguda total d’una subestació elèctrica o algun dels seus grups, pèrdua 

d’interval, aturades imprevistes, accidents, tramvies immobilitzats, etc. 

En les del primer tipus, l’espai urbà disponible i la ubicació de parades de Metro, permet situar els 

escapaments al llarg de la línia, de la forma més idònia per procurar el rebot o canvi de via dels trens. Les 

del segon tipus implica dimensionar els sistemes i la capacitat dels equips (especialment de tracció), per 

fer front a aquestes situacions sobrevingudes amb certa previsió. En ambdós casos cal considerar els 

escenaris temporals fins l’any horitzó, per preveure possibles ampliacions d’equips i instal·lacions. 

La fase de construcció de la infraestructura de les noves vies al nus de Glòries amb l’actuació del projecte 

de Canòpia es pot considerar una situació degradada del primer tipus. 

Cal assenyalar que la pèrdua d’un cicle semafòric (2 minuts) implica la mateixa pèrdua d’interval del comboi 

i un possible “efecte ona” sobre la regularitat en tot el carrusel. La marxa del tramvia dins del sistema de 

semaforització de la ciutat no permet recuperar aquesta pèrdua, doncs les fases en vermell impliquen una 

impossibilitat de pas, que fa inviable dita recuperació. Malgrat això, per a la fase 1 no s’admet un augment 

de l’interval de 8 minuts en situacions degradades ni que suposin la caiguda de tots els equips d’una SET. 
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PARÀMETRES D'EXPLOTACIÓ (FASE 1) 
PLEC TÈCNIC 

ATM 

CRITERIS ADOPTATS 

PER AL TRAÇAT            

I PER A LES 

SIMULACIONS DE 

MARXES I DE 

CONSUMS 

VELOCITATS    

Velocitat comercial objectiu km/h - 16 

Velocitat màxima en plataforma protegida (entorn urbà) km/h 

50 

50 

Velocitat máxima en plataforma no segregada i creuaments km/h 40 

Velocitat màxima en plataforma compartida amb vianants 

(Glòries – zona Canòpia) 
km/h 10 

Velocitat màxima per agulla en directa (taló) km/h 45 

Velocitat màxima per agulla en directa (punta) km/h 30 

Velocitat màxima per agulla en desviada (taló/punta) km/h 15 15 

Velocitat màxima en entrada de parada km/h 35 30 

ACCELERACIONS    

Acceleració longitudinal mitjana confort / nominal / màxima m/s2 - 1,0 / 1,1 / 1,2 

Deceleració longitudinal mitjana confort / nominal / màxima m/s2 - -0,8 / -1,1 / -1,3 

Accel. màx. sense compensar a nivell de via (eixos traçat) m/s2 1,00 1,00 

Accel. màx. sense compensar a nivell de via (explotació) m/s2 0,68 0,68 

Sobre-acceleració màxima transversal a nivell de via m/s3 0,40 0,40 

TEMPS I DURADES    

Temps d'aturada a les parades s - 20 

Demora per creuament semaforitzat (valor mitjà) s - No es considera 

Interval màxim en operació normal min - 8 

Interval màxim en situación degradada min - 8 

Taula 10. Criteris de disseny. Paràmetres d’explotació fase 1 (Font: ATM). 

7.1.7.   Pla d’Operació 

De l’Estudi Funcional de l’Operació lligat a l’Avanprojecte d’Explotació ja esmentat, s’extreu l’esquema de 

serveis per a l’operació en fase 1, i s’inclou a continuació. És important destacar que la nomenclatura de 

cadascuna de les línies manté per coherència la de les línies actuals de Trambesòs, no tenint cap relació 

amb la utilitzada per a les línies de fase 2, amb la xarxa una vegada unificada. 

 

 

 

Figura 42. Esquema de serveis fase 1 (Font: ATM). 

 

Considerada la present fase 1 com una ampliació de Trambesòs, però, a la seva vegada, com una fase 

intermèdia de la connexió i unificació de les dues xarxes tramviàries, s’estableix com a parada terminal de 

la reconfigurada línia T4, la parada Verdaguer. I per altra banda, la reubicada parada Glòries deixarà de 

ser terminal (de les actuals línies T5 i T6), per reconvertir-se en passant per a les tres línies. 

La parada de Verdaguer funcionarà com a terminal fins que entri en servei la totalitat de la connexió. Mentre 

tant, funcionarà amb una sola via i una única andana, malgrat es construiran les dues vies però només 

l’andana costat mar. La bretelle del PK 0+170 s’encarregarà de gestionar els moviments d’arribada i sortida 

de tramvies a la terminal en via única. 

La nova parada de Glòries, important nus d’intercanvi entre les línies tramviàries i amb la L1 de Metro, 

funcionarà com una ròtula, gestionada convenientment amb els aparells de via, que assegurin els intervals 

indicats en la figura adjunta de l’esquema de serveis. 
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7.1.8.   Simulacions de marxes 

Per a la comprovació del traçat geomètric i per al dimensionament del sistema de tracció definits en el 

present projecte, cal disposar de simulacions de marxes de tramvia suficientment representatives, així com 

de la malla de circulacions horàries per determinar l’envolvent de consum energètic amb la màxima càrrega 

de circulacions tant en situacions normals com en situacions degradades. 

A l’Annex 8 “Estudis funcionals” s’han inclòs dues simulacions de marxes extretes dels estudis funcionals 

associats a l’Avantprojecte d’Explotació, corresponents a la connexió total entre Francesc Macià i Glòries: 

nominal i de màxims. 

La diferència estriba en els valors d’acceleració i deceleració longitudinal, que es visualitza bàsicament a 

les sortides i arribades, respectivament, de les parades. La conducció “nominal” correspon a l’operació 

normal i la “de màxims”, per a situacions de pèrdua d’interval o retràs en els horaris, provocat per alguna 

circumstància eventual (creuaments, més temps d’aturada a les parades, invasió de via, reducció de 

marges d’explotació...), en un intent de recuperar tot el possible els eventuals temps perduts 

En l’Avantprojecte d’Explotació s’ha considerat un tercer escenari (de confort) que no s’ha tingut en compte 

en el present projecte, doncs no és limitatiu per al traçat de vies o per al dimensionament de les 

instal·lacions. 

Les hipòtesis adoptades a les simulacions considerades han estat les següents: 

▪ Escenari corresponent a la connexió i unificació de les xarxes Trambaix i Trambesòs (les 

parades F. Macià i Glòries són passants, no terminals), en l’any horitzó. 

▪ Interval: 4 minuts. 

▪ Composicions: dobles. 

▪ Velocitat comercial mitjana constant (constatació a posteriori dels 16 km/h com a mínim). 

▪ Velocitats en corbes, acotades per límits civils, segons Asc igual o inferior a 0,68 m/s2. 

▪ Acceleracions i deceleracions constants (independents de la velocitat), segons la conducció. 

▪ Temps d’aturada a les parades: 20 segons. 

És a dir, en les simulacions no s’han considerat els següents aspectes concrets (però sí s’han fet algunes 

estimacions per al càlcul de potències en Fase 1, per comprobar la necessitat d’ampliació de la SE de 

Glòries i/o considerar alguna SE nova addicional): 

▪ Escenari de fase 1, amb el seu interval de 8 minuts. 

▪ Marges de seguretat explícits de l’operació (ja estan inclosos en la velocitat comercial mitjana) 

▪ Temps de maniobres en terminals (en fase 1: la parada de Verdaguer). 

▪ Temps particularitzat i diferenciat en cada parada, per la seva ubicació dins la línia, pel 

moment del dia HP-HV, per sentit, per l’asimetria de la demanda, etc. 

▪ Demores pels creuaments semaforitzats (incloses en la velocitat comercial mitjana). 

▪ Conducció regular, que en la pràctica consistiria en considerar un temps mínim amb velocitat 

constant, per part del conductor (és a dir, conducció sense pics de velocitat i evitant 

acceleracions/deceleracions en espais de temps molt curts). 

Malgrat aquestes limitacions, s’han pres com a base per al disseny del present projecte, les dues 

simulacions esmentades. A continuació es presenten uns resums dels resultats dels estudis funcionals 

previs de l’Avantprojecte d’Explotació. 

 

RESULTATS SIMULACIÓ EN CONDUCCIÓ NOMINAL 

Fase Distància recorreguda (m) Temps total (s) Vc (km/h) 

2 2170,85 344,24 22,70 

1 1797,53 381,95 16,94 

Total 3968,38 726,20 19,67 

Taula 11. Vc en conducció nominal. (Font: pròpia, deduït de l’Avantprojecte d’Explotació. ATM, 2018) 

 

 

TEMPS INTERPARADES (CONDUCCIÓ NOMINAL) 

Fase Parada Inicial Parada Final 
Interdistància 

(m) 

Temps 

interparada (s) 

2 

FRANCESC MACIÀ CASANOVA 529,43 82,39 

CASANOVA BALMES 449,71 49,37 

BALMES DIAGONAL/CINCDOROS 593,64 80,21 

DIAGONAL/CINCDOROS VERDAGUER 598,07 62,28 

1 

VERDAGUER SICILIA 600,06 86,05 

SICILIA MONUMENTAL 610,46 73,70 

MONUMENTAL GLÒRIES 587,00 172,20 

Total 3968,38 606,20 

Taula 12. Temps en conducció nominal. (Font: pròpia, deduït de l’Avantprojecte d’Explotació. ATM, 2018) 

 

La velocitat comercial Vc està calculada entre parades extremes, amb 20 segons de temps d'aturada en 

parades intermitges, i es refereix a la que experimenta el viatger. Per determinar la Vc d'explotació en fase 

1 (amb el temps de volta del carrusel) s'ha d'afegir els temps d'aturada a les parades extremes i els temps 

de maniobra del retorn. 
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RESULTATS SIMULACIÓ EN CONDUCCIÓ DE MÀXIMS 

Fase Distància recorreguda (m) Temps total (s) Vc (km/h) 

2 2170,85 339,11 23,05 

1 1797,53 378,90 17,08 

Total 3968,38 718,00 19,90 

Taula 13. Vc en conducció de màxims. (Font: pròpia, deduït de l’Avantprojecte d’Explotació. ATM, 2018). 

 

 

TEMPS INTERPARADES (CONDUCCIÓ DE MÀXIMS) 

Fase Parada Inicial Parada Final 
Interdistància 

(m) 

Temps 

interparada (s) 

2 

FRANCESC MACIÀ CASANOVA 529,43 80,95 

CASANOVA BALMES 449,71 48,47 

BALMES DIAGONAL/CINCDOROS 593,64 78,37 

DIAGONAL/CINCDOROS VERDAGUER 598,07 61,32 

1 

VERDAGUER SICILIA 600,06 84,77 

SICILIA MONUMENTAL 610,46 72,73 

MONUMENTAL GLÒRIES 587,00 171,39 

Total 3968,38 598,00 

Taula 14. Temps en conducció de màxims (Font: pròpia, deduït de l’Avantprojecte d’Explotació. ATM, 2018). 

 

La Vc està calculada entre parades extremes, amb 20 segons de temps d'aturada en parades intermitges, 

i es refereix a la que experimenta el viatger. Per determinar la Vc d'explotació en fase 1 (amb el temps de 

volta del carrusel) s'ha d'afegir els temps d'aturada a les parades extremes i els temps de maniobra del 

retorn. 

Els marges d’operació (concretament del 6% que pren l’Avantprojecte d’Explotació) es tenen en compte 

per fixar la velocitat comercial objectiu mitjana de 16 km/h entre les parades de Glòries i Francesc Macià. 

Això ha estat considerat en conducció nominal i en conducció de confort, descartant, per fixar aquest 

paràmetre, la conducció de màxims. 

Analitzant el tram que ens ocupa, es dedueixen les següents conclusions: 

▪ Es constaten poques diferències entre els resultats de la simulació de conducció nominal i la 

simulació de conducció de màxims: inferior al 2% en temps de recorregut i velocitat comercial. 

▪ El pes que té en els resultats les zones amb velocitat limitada molt per sota de 50 km/h, com els 

creuaments, zones compartides amb vianants, etc., especialment a la fase 1 de la connexió, és molt 

elevat. 

▪ Una conducció més realista, sense pics de velocitat, com s’aprecia als diagrames de velocitat (annex 

8) implica un petit augment del temps de recorregut, però que gairebé no afecta a la velocitat 

comercial ni als temps recorreguts. 

Finalment, la malla horària per al màxim de circulacions d’unitats dobles també s’inclou en l’Annex 8 

“Estudis funcionals”. S’utilitza per a la verificació del traçat geomètric de les vies i per al dimensionament 

dels equips de tracció (de projecte i de futur fins l’any horitzó 2052), amb els espais que necessiten. 

 EL SISTEMA TRAMVIARI PROJECTAT 

A continuació es fa una breu descripció del sistema tramviari objecte del present projecte, amb els diferents 

elements o subsistemes que el formen. 

7.2.1.   Configuració del Sistema 

El sistema projectat per a la fase 1 de la connexió i unificació de les actuals xarxes de tramvia de 

Trambesòs i Trambaix consta dels següents subsistemes: 

▪ Infraestructura i plataforma de via 

▪ Superestructura de via 

▪ Parades 

▪ Energia i tracció 

Així doncs, hi ha uns elements lineals com la via (doble o única) i l’electrificació, definit pel corredor, i 

elements discrets com les parades i subestacions elèctriques de tracció de nova construcció, que s’ubiquen 

al llarg o a prop del mateix. Tots ells, considerats en conjunt com a extensió de l’actual xarxa de Trambesòs. 

 

CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA TRAMVIARI PROJECTAT 

Elements lineals PLATAFORMA DE VIA ELECTRIFICADA 1.799 metres 

Elements discrets 

PARADES 4 uts. 

SUBESTACIONS ELÈCTRIQUES DE TRACCIÓ 
1 ut. (ampliació SE 

Glòries) 

Taula 15. Configuració dels nous elements que constitueixen el sistema tramviari projectat. 
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Figura 43. Configuració del Sistema tramviari projectat. 
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No forma part del present projecte els subsistemes tramviaris de: 

▪ Senyalització 

▪ Comunicacions 

▪ Tallers i cotxeres 

▪ PCC 

▪ Material rodant 

però sí l’obra civil associada a la senyalització i comunicacions, com a part integrant de la plataforma. 

Així mateix, tot el que fa referència a operació i manteniment de material mòbil i d’instal·lacions fixes, o la 

gestió de la informació i comunicacions amb els viatgers, no forma part d’aquest projecte però sí s’ha tingut 

en compte en el disseny, com per exemple per a: 

▪ El disseny i ubicació de les parades (paviments i marquesina), inclosos els seus accessos. 

▪ La disposició de les vies al nus de Glòries, per a l’eficient gestió de les circulacions tramviàries. 

▪ La ubicació i implantació d’aparells de via, per gestionar situacions degradades del servei. 

▪ La ubicació i equipaments de subestacions elèctriques, per garantir de manera eficient el 

subministrament d’energia als tramvies en tots els escenaris possibles de projecte i de futur. 

El mateix es pot afirmar en relació a la integració urbana del tramvia: la urbanització actual i futura 

(pavimentació, arbrat, jardineria i instal·lacions urbanes), l’adequació i gestió del trànsit rodat i peatonal i 

la reposició de serveis afectats, que ha incidit de manera determinant en la definició de: 

▪ Geometria de la via 

▪ Infraestructura i superestructura de via en trams singulars o “punts durs” 

▪ Punts de parada en els creuaments 

▪ Paviments i acabats de via als creuaments 

▪ Peces de vora separadora de la plataforma tramviària amb la resta de l’espai urbà 

▪ Reg i jardineria en l’acabat superficial amb gespa 

▪ Drenatge de via 

▪ Prismes multitubularars de conduccions d’energia, senyalització i comunicacions tramviària 

▪ Disseny i disposició de les marquesines de parades 

A més de respectar en tot el possible elements fixes com el monument de Jacint Verdaguer i l’arbrat 

existent a tot el corredor, les singularitats del projecte que han marcat més profundament el disseny 

conceptual, i de manera especial la disposició i traçat de les vies en trams molt concrets, han estat: 

▪ el fals túnel ferroviari de l’ADIF entre el creuament dels carrers Aragó i Sardenya, i la rambla 

dels Encants, i 

▪ el nus intercanviador de Glòries 

Aquestes singularitats també s’han reflectit d’alguna manera a nivell de pressupost, com a dos possibles 

lots d’actuació independents, però coordinades en el temps i en l’espai amb la resta de l’actuació global. 

Als subapartats següents s’inclou una descripció i justificació amb més detall dels elements principals de 

l’actuació 

7.2.2.   Infraestructura y superestructura de via 

La infraestructura i superestructura de via constitueix el gruix de paquet multicapa disposat sobre el terreny 

del sistema lineal de circulació i rodadura del tramvia. La configuració tipus al llarg de tot el corredor és la 

següent (en disposició descendent): 

▪ Sistema de via 

▪ Base rígida de formigó armat 

▪ Capa de formigó de neteja, anivellament i construcció 

▪ Subbase granular 

Hi ha previst diferents sistemes de via, sogons el lloc on es preveu el seu pas, que més endavant es 

datallen. Tots ells són sistemes de “carril embegut” i estan formats per: 

▪ els carrils d’acer 

▪ les subjeccions (quan hi són, segons la tipologia de sistema de via) 

▪ els elements de recolçament i esmorteiment, de materials elastomèrics 

▪ els elements de encapsulat i protecció, de materials elastomèrics i d’acer 

Els carrils són del tipus “tramviari” o “ranurat” i perfil Ri60 (segons EN 14811), de 60,59 kg/m de pes, alçada 

180 mm, amplada de patí 180 mm i amplada de ranura 36 mm. La secció és compatible amb el perfil de 

les rodes del material mòbil CITADIS-302 actual. Qualsevol altre vehicle que circuli en un futur també ha 

de disposar de les rodes amb un perfil compatible amb aquesta secció. 

 

 

Figura 44. Carril ranurat Ri60. 

 

Malgrat a les xarxes de Trambaix i de Trambesòs existeixen els perfils Ri55 i Ri60, s’adopta aquest últim 

en el present projecte per una major durabilitat i estabilitat de la via, la qual cosa implica una vida útil 
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superior al perfil Ri55. A més, aquest darrer no es troba normalitzat a l’estandar europeu EN 14811. Tots 

dos, però, són compatibles amb la rodadura dels vehicles actuals. 

Un element diferenciador de la connexió tramviària del Trambesòs i del Trambaix del que forma part el 

present projecte, és el sistema d’electrificació i alimentació elèctrica de tracció dels tramvies. Està previst 

que en el 1,8 km de longitud del nou corredor es disposi un sistema sense catenària, anomenat en aquest 

projecte, ACT (Alimentació Continua pel Terra), que consisteix en un tercer carril continu situat al centre 

de la via, mitjançant el qual el vehicle capta per fregament amb un “palpador” la corrent elèctrica positiva 

equivalent al de la catenària. Més endavant es concreta el sistema, però cal considerar-ho ara, atès que 

condiciona el disseny de la superestructura de via, per la seva interacció amb els carrils i la llosa de formigó. 

Aquest és un dels motius, entre d’altres, pels quals no s’empra en aquest projecte la solució RAILFLEX de 

ThyssenKrupp esmentada a l’apartat 5.3.1, que existeix a les xarxes tramviàries actuals. 

Dins de les diferents alternatives de sistema de via, que es poden classificar per: 

▪ Recolçament: discret o continu, 

▪ Base: balast, llosa de formigó o llosa flotant, 

▪ Construcció: in situ o prefabricada, 

▪ Fixació i arriostrament: sense, fixació directa o indirecta, riostra, travessa monobloc o bibloc, 

▪ Element de subjecció: sense, placa i pern, clip, nabla, vanguard, etc, 

▪ Acabat: vist o embegut (terra i gespa, llambordes, paviment asfàltic o hidràulic), 

es consideren com a possibles més adients, segons el lloc, els formats per: 

▪ base de formigó, 

▪ en construcció in situ, 

▪ sense o amb fixacions amb placa i pern (segons el cas), i 

▪ amb diferents acabats (gespa, paviment asfàltic o llambordes, segons la implantació urbana). 

En el present projecte de fase 1 de la connexió s’han dissenyat, doncs, els següents tipus de sistema de 

via, en funció del tipus de recolçament sobre la plataforma, independentment del seu acabat de superfície: 

1) Sistema discret 

El sistema discret de via és els sistema utilitzat normalment, en aquest projecte. Està format per un doble 

conjunt de (en sentit descendent): 

▪ Carril Ri60, en posició vertical i amb la ranura en la part interior de la via (7) 

▪ Segellat d’escuma de poliuretà, a banda i banda del cap del carril (10) 

▪ Element de càmera d’elastòmer, a banda i banda de l’ànima del carril (9) 

▪ Subjecció cada 50 a 70 cm, en funció del radi de la corba en planta (un a cada costat del patí), 

formada per: 

▪ tapa protectora (8) 

▪ tirafons 2235 (6) 

▪ clip SKL21 d’acer (5) 

▪ pad elàstic d’elastòmer (4) 

▪ placa guia angular d’elastòmer (3) 

▪ placa base de polímer (2) 

▪ placa de recolzament de polímer (1) 

Les subjeccions de via són els elements que asseguren la fixació longitudinal i la posició vertical i 

transversal dels carrils, amb la suficient flexibilitat i fermesa que demanda la inscripció de les rodes del 

tramvia sobre el cap dels carrils. 

Per complementar la flexibilitat i, a la vegada, reduir la producció de soroll i vibracions provocada per la 

rodadura dels tramvies, es disposa a sota del patí en cada subjecció uns elements adients per a aquesta 

finalitat. 

Al llarg del carril cal disposar d’un element elastomèric de “càmera” a banda i banda de l’ànima del carril, 

coronat amb un segellat d’escuma de poliuretà. 

L’alçada total del sistema de via és 23 cm. 

 

Figura 45. Elements dels sistema discret de via sobre llosa de formigó armat. 

 

2) Sistema continu 

El sistema continu de via s’utilitza en trams molt localitzats, on l’espai per allotjar la via és escàs, com, per 

exemple, estructures soterrades molt superficials (tram de llosa de la coberta del túnel de l’ADIF al voltant 

carrer Marina). Està format per un doble conjunt de (en sentit descendent): 
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▪ Carril Ri60, en posició vertical i amb la ranura en la part interior de la via (7) 

▪ Segellat d’escuma de poliuretà, a banda i banda del cap del carril (10) 

▪ Element de càmera d’elastòmer, a banda i banda de l’ànima del carril (9) 

▪ Pad elàstic d’elastòmer (4) 

▪ Porexpan (11) 

El confinament lateral dels carrils asseguren la seva posició vertical i transversal, amb la suficient flexibilitat 

i fermesa que demanda la inscripció de les rodes del tramvia sobre el cap dels carrils. 

Per complementar la flexibilitat i, a la vegada, reduir la producció de soroll i vibracions provocada per la 

rodadura dels tramvies, es disposa a sota del patí un element elàstic elastomèric amb efecte esmorteïdor. 

Al llarg del carril cal disposar d’un element elastomèric de “càmera” a banda i banda de l’ànima del carril, 

coronat amb un segellat d’escuma de poliuretà. 

L’alçada total del sistema de via és 19 cm. 
 

 
 

Figura 46. Elements dels sistema continu de via sobre llosa de formigó existent 

 

La base rígida sobre la que es recolça el sistema de via i els diferents acabats superficials es construirà 

de formigó armat, amb un gruix mínim de 25 cm i formació de pendents transversals en la cara superficial 

per afavorir el drenatge de via en el cas d’acabat amb terres i gespa. 

En el cas de doble via, la llosa comprendrà ambdues vies. Serà interrompuda longitudinalment per les 

arquetes del centre de la plataforma, i transversalment pels elements de drenatge transversal disposats 

normalment cada 22 metres (coincidint amb les arquetes de canalitzacions de sistemes) i als extrems dels 

trams amb terra i gespa (en contacte amb paviments asfàltics de trànsit i passos de vianants, amb reixes 

interceptores transversals). 

La llosa de formigó armat es recolçarà sobre 10 cm de formigó en massa per a les següents funcions: 

▪ Neteja de plataforma granular, conferint un sòl ferm per a la circulació interior d’obra. 

▪ Anivellament de la llosa de formigó, rectificant excessos d’excavació de la plataforma. 

▪ Recolçament dels elements auxiliars d’anivellament i alineació de la via, fixant la posició dels carrils 

durant el formigonat de la base de formigó. 

A la seva vegada, aquesta capa es recolçarà sobre 22 cm de tot-ú artificial que asseguri una qualitat portant 

homogènia de Ev2 = 60 MN/m2   sobre l’esplanada d’excavació QS1 (CBR superior a 5). 

En llocs localitzats sobre els quals no ha estat possible disposar la base de formigó armat i les capes 

inferiors per manca d’espai (com el recinte de la comporta de clavegueram sota el creuament Diagonal-

Roger de Flor), el sistema de via es disposa sobre les lloses estructurals existents, sense cap interacció 

física amb la mateixa que el simple contacte de la via sobre la llosa, o sobre lloses de nova construcció si 

substitueixen a les existents; en tal cas la subjecció es fixa sobre aquestes lloses. 

Tot aquest conjunt està coronat per diferents acabats superficials entre carrils, sobre la llosa de formigó: 

▪ Terra vegetal amb gespa i sistema de reg per aspersió, on es preveu plataforma protegida. 

▪ Llambordes de formigó prefabricat en terra vegetal amb gespa i sistema de reg per aspersió, on es 

preveu plataforma compartida amb trànsit de vianants (no passos de vianants) i en zones especials 

com aparells de via. 

▪ Paviment bituminós, on es preveuen creuaments de calçada i passos de vianants. 

La infraestructura de via es completa amb els diferents elements d’obra civil dels sistemes ferroviaris: 

▪ Prismes multitubulars i arquetes d’MT, BT i comunicacions generals del tramvia (un prisma per via; 

situat a la part exterior de la plataforma en cas de doble via). 

▪ Prismes multitubulars i arquetes d’MT, BT i comunicacions de l’ACT (un prisma per plataforma, ja 

sigui d’una via o de dues). 

▪ Bases de formigó per a la instal·lació d’armaris de sistemes al llarg de la via. 

▪ Arquetes de senyalització tramviària al llarg de la via. 

a les que s’ha d’afegir multitubulars secundàries de connexió a aparells i armaris al llarg del corredor. 

S’ha dissenyat una sèrie de disposicions tipus de conductes de diferents diàmetres per a diferents 

necessitats, amb suficient nombre que restaran de reserva com a mínim el 25%. Als trams entre cruïlles, 

normalment de plataforma reservada) s’ha disposat els prismes laterals en posició vertical, i a les cruïlles, 

en posició horitzontal, per evitar al màxim l’afecció a serveis urbans. La transició o canvi de posició de les 

conduccions entre dos trams es produeix en una arqueta situada a la frontera d’ambdós trams. 

En quant als acabats de superfície, en tots casos, amb carril embegut, cal assenyalar que a les zones amb 

terres es realitzarà una plantació contínua de gespa tipus C3, i una instal·lació d’una xarxa sectoritzada de 

reg per aspersió alimentada per la xarxa de distribució d’agua freàtica (CLABSA) o, en el seu defecte, de 

manera commutada, per la xarxa municipal d’aigua potable (AGBAR), amb doble comptador. 

En trams singulars molt concrets (coberta de la comporta de pluvials al creuament de la Diagonal amb 

Roger de Flor o en un tram molt curt de la coberta de l’ADIF a l’entorn de Nàpols), on no ha esta possible 

col·locar aquests sistemes estandars, s’ha disposat un tercer sistema, molt simple, consistent en carril 

embegut recolzat de manera continua sobre llosa de formigó (flotant o estructural, respectivament), sense 

subjeccions però confinada entre bigues de formigó in situ per garantir l’ample de via.
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Figura 47. Seccions tipus amb acabat en gespa (plataforma reservada) i amb acabat en paviment bituminós (cruïlles). 
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Figura 48. Secció singular sobre coberta sobreixidor col·lector de Diagonal sota el creaument amb el carrer Sicília. 

 

 

 

Figura 49. Secció singular sobre coberta túnel d’ADIF a l’entorn del creuament amb el carrer Marina. 
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Finalment, per completar aquest apartat, cal afegir els aparelles de via (creuaments simples, bifurcacions, 

escapaments i bretelles) que es trobaran al llarg del corredor: 

▪ Bretelle, front a la parada Verdaguer - costat Besòs (PK 0+170) 

▪ Escapament a dretes, entre els carrers Sicília i Sardenya (PK 0+761) 

▪ Bretelle, a la rambla dels Encants (PK 1+673) 

▪ Bifurcació de la via 2 costat muntanya, front la parada de Glòries – costat Llobregat, i 

creuament simple amb la via col·lateral que es dirigeix cap a Ciutadella/Vila Olímpica 

▪ Escapament a dretes, front a la parada Glòries – costat Besòs (PK 1+921) 

▪ Escapament a esquerres, a continuació de l’anterior (PK 1+957) 

▪ Bifurcació asimètrica cap a l’esquerra, al nus de Glòries, entre els dos escapaments anteriors 

▪ Bifurcacions cap a Gorg i cap a Sant Adrià, sobre el carrer Badajoz 

Les característiques dels aparells són els següents: 

▪ Radi de la desviada:    50 m 

▪ Tangent de la desviada:    1/6 

▪ Creuament:     recte 

▪ Longitud d’aparell simple:    15,0 m 

▪ Longitud d’escapament (intereix 3,17 m):  27,3 m 

▪ Longitud de bretelle (intereix: 3,17 m):  27,3 m 

▪ Longitud de bretelle (intereix: 3,32 m):  28,2 m 

A Trambaix i Trambesòs hi ha una gran varietat de tangents, radis de desviada, i fins i tot, amb carril Ri55 

i carril Ri60. Amb els valors adoptats s’ha tractar d’unificar els tipus d’aparells, considerant les limitacions 

imposades pel sistema ACT (radis de desviada no superior a 50 m i tangent 1).  

7.2.3.   Parades 

Les parades són els elements fonamentals del sistema de transport, atès que són els punts d’accés dels 

viatgers, i, per tant, la seva ubicació, nombre i interdistància condiciona absolutament la seva utilització. 

Del seu encert dependrà l’èxit de l’actuació. En aquesta línia tramviària, una vegada fixat el corredor 

(avinguda Diagonal), s’ha tractat d’ubicar-les i dissenyar-les de manera que: 

▪ La interdistància es trobi al voltant de 500 metres, si les condicions urbanes ho permeten. 

▪ Hagi un compromís entre nombre de parades i la velocitat comercial (més parades implica 

més captació de la demanda de transport, però també es produeix un efecte contrari en reduir 

la velocitat comercial). 

▪ Existeixi aprop parades o estacions d’altres sistemes de TPC que afavoreixi l’efecte “xarxa”. 

▪ Existeixi bona accessibilitat del vianant. 

▪ Sigui visible i atractiva pel viatger. 

▪ Es pugui aprofitar les aturades per a les detencions en els creuaments propers, com a manera 

d’optimitzar l’explotació i, en definitiva, augmentar la velocitat comercial. 

Aquests criteris van ser aplicats a l’Estudi Informatiu (EI, 2018), donant com a resultat, per a la Fase 2: 

▪ Francesc Macià (actual parada terminal de Trambaix) 

▪ Parada 1: Casanova 

▪ Parada 2: Balmes 

▪ Parada 3: Diagonal | Cinc d’Oros 

▪ Parada 4: Verdaguer 

▪ Parada 5: Sicília 

▪ Parada 6: Monumental 

▪ Glòries (parada de Trambaix, reubicada davant del Museu del Disseny HUB de Barcelona, 

per la remodelació del projecte La Canòpia Urbana de la plaça de Les Glòries) 

Cal indicar que, en l’actualitat, les dues parades amb més entrades i sortides del conjunt de Trambesòs i 

Trambaix són, precisament, les dues parades extremes de la connexió: Francesc Macià i Glòries. Però, 

d’acord amb l’Estudi Informatiu, a la parada de la xarxa unificada més carregada en hora punta a 30 anys 

de període d’anàlisi, se’n registraran fins a 66 entrades i sortides, que s’han d’efectuar en un temps 

d’aturada d’uns 20 segons. 

D’aquestes, les que formen part del present projecte de fase 1 són, amb indicació de les seves 

característiques: 
 

Parada Disposició vies Disposició andanes PK via 1 Interdistància 

VERDAGUER Via doble 2 laterals (1 en fase 1) 0+061 

601 m 
 

606 m 
 

592 m 

SICÍLIA Via doble 2 laterals 0+662 

MONUMENTAL 2 vies úniques 1 lateral, per via 1+268 

GLÒRIES Via doble + 1 simple 1 lateral + 1 central 1+860 

TOTAL 1.799 m 

Taula 16. Parades incloses a la fase 1. 

 

La ubicació de les parades en l’entramat viari serà el següent: 

▪ Parada 4: Verdaguer, entre els carrers Girona & Bailen i Provença & Mallorca 

▪ Parada 5: Sicília, entre els carrers Nàpols & Sicília i València & Aragó 

▪ Parada 6: Monumental, entre els carrers Lepanto & Padilla 

▪ Glòries: a la banda sud de la nova plaça de Les Glòries (segons urbanització “La Canòpia 

Urbana”), alineada amb el carrer Casp. 

La connexió intermodal amb Metro d’aquestes parades es pot efectuar a: 

▪ Parada 4: Verdaguer, amb les línes L4 i L5 

▪ Parada 6: Monumental, amb la línia L2 

▪ Glòries: amb la línia L1 
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De les quatre parades, les tres primeres són noves i la quarta consisteix en una reubicació de l’actual 

(Glòries), amb una via addicional, per articular tots els moviments de l’explotació en “X” que conflueixen a 

aquesta parada. 

A la parada de Verdaguer només es construirà l’andana costat mar en fase 1, per la seva condició de 

terminal. La segona via s’utilitzarà com a estacionament de tramvies de manera ocasional. 

Amb la remodelació del nus de Glòries desapareix la parada de La Farinera de la branca direcció Gorg, 

per proximitat amb la reubicació de la parada de Glòries. 

La parada de Sicília representa un prototipus de parada a la Diagonal amb doble via, que es repetirà a les 

paredes de la resta de la connexió, com Casanova, Balmes i Diagonal | Cinc d’Orus, a més de la de 

Verdaguer, quan es completi amb la segona andana en el moment que perdi la seva condició de terminal. 

Aquestes parades constaran dels següents elements, per a cada via: 

▪ Andana amb accés a la parada pels extrems i amb accessibilitat lateral al vehicle, de 65 metres de 

longitud i 3,60 (la de costat muntanya) ó 4,00 (la de costat mar, normalment amb arbres) metres 

d’amplada. 

▪ Passadís d’accés a cada costat de la parada, des dels passos de vianants de les cruïlles col·laterals,  

rampes accessibles, fora del GLO dels tramvies, amb longituds aproximades entre 14 i 24 metres. 

▪ Marquesina modular basada en el disseny de les actuals a les xarxes tramviàries, de caire discret i 

funcional, de mides 2,90 m (alçària) x 5,00 m (amplada) x 1,80 m (voladiu), longitudinalment 

centrades respecte de l’andana, disposades en continu a la banda muntanya o entre arbres a la 

banda mar. 

Les andanes i passadissos es construiran amb paviments aptes per a la utilització de PMRs i les 

marquesines es dotaran dels sistemes mínims de la parada associats a la via i als viatgers (quadres 

elèctrics, enllumenat, escomesa elèctrica, SAI, enclavaments, megafonia, interfonia, màquines 

expenedores, informació al viatger), amb petit mobiliari (bancs). 

La parada de Monumental representa un segon prototipus de parada a la Diagonal, però amb vies 

separades, com si fossin de via única, amb les parades integrades en la rambla central, tal com ara discòrre 

el Trambesòs per la branca de Sant Adrià a la Diagonal a partir de la plaça de les Glòries (Ca N’Aranyó,  

Pere IV, Fluvià, etc). Aquestes parades de via única constaran dels següents elements, per a cada via: 

▪ Andana amb accessibilitat lateral al tramvia, en continu amb la rambla, de 65 metres de longitud i 

4,20 metres d’amplada. 

▪ Marquesina de disseny del tipus abans esmentat, disposades en continu en nombre de sis. 

Les andanes de la nova parada de Glòries seran de 4,00 metres d’amplada i no disposaran de 

marquesines, doncs es trobaran a sota de les pèrgoles de la urbanització. 

El sistema de via a les parades serà semblant al sistema emprat amb terra vegetal i gespa, amb l’adaptació 

a la geometria de la vora de les andanes. L’ample de plataforma entre vores serà de 5,90 metres (via 

doble) i de 3,44 metres (via única, exclosa la vora separadora de 0,45 m; 2,74 metres en el cas de la via 

única de Glòries); es deprimirà lleugerament per tal de mantenir “a cota de vorera” la superfície de l’andana. 

El sistema de drenatge i reg, igualment, seran una extrapolació i adaptació a les condicions de via a les 

parades, donat que l’acabat de la superestructura de via, amb terra vegetal i gespa, serà el mateix que a 

la resta de plataforma protegida. S’inclourà una reixa continua entre la gespa i la vora d’andana, atès que 

el pendent transversal de l’andana es disposarà normalment cap a la via al 1 o al 2%. 

Els prismes multitubulars discorreran per sota de les andanes, preveient una arqueta davant el mòdul de 

marquesina reservat per al moble d’instal·lacions. 

Una barana delimitadora amb el carril bici o amb carrils de circulació protegiran la integritat física de les 

persones a les andanes i a les rampes d’accés. 

 

 

 

 
 

Figura 50. Seccions tipus de les parades per les marquesines 
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Figura 51. Plantes de parades representatives (Sicília: via doble amb andanes laterals i Monumental: dues vies úniques amb andanes integrades en la rambla central)
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7.2.4.   Energia i tracció 

Entre tots els sistemes d’electrificació que existeixen en les xarxes tramviàries actuals arreu del món, el 

sistema més fiable i del que existeix més experiència és el de catenària amb fil de contacte i captació per 

pantògraf. És el sistema que existeix i funciona amb èxit, a Trambaix i Trambesòs. El pantògraf del mòdul 

central del CITADIS 302 capta el positiu dels 750 Vcc que possibiliten la tracció dels vehicles i l’alimentació 

dels sistemes auxiliars interns. 

                       

Figura 52. Pals de catenària amb mènsula simple per a una i dues vies 

 

 

 

Figura 53. Sistema d’electrificació amb catenària tramviària convencional (Font: ATM). 

Malgrat això, el sistema d’electrificació per catenària suposa alguns inconvenients respecte d’altres, com 

la integració urbana del sistema de pals sustentadors i fil de contacte al llarg de la via. Igualment, l’espai 

que ocupen els fonaments dels pals, alguns de gran volum, creen certes dificultats i incompatibilitats 

insalvables amb les arrels d’arbres o amb serveis i infraestructures existents (com, per exemple, la zona 

del túnel de l’ADIF o l’entorn soterrat de Glòries, amb diverses estructures soterrades). 

Entre els sistemes sense catenària, i d’acord amb les conclusions de la Comissió d’experts sobre la 

tecnologia sense catenària més adient per al cas de Barcelona, el que s’ha adoptat per a tota la connexió 

tramviària entre Francesc Macià i Glòries (i, conseqüentment, entre Girona i Glòries, com a primera fase 

que representa aquest projecte), és l’anomenat genèricament com ACT o Alimentació Continua pel Terra, 

mitjançant un tercer carril continu segmentat enmig de la via, com a substitut del sistema per catenària. 

Els carrils de via segueixen disposant del potencial zero de l’alimentació elèctrica i possibilitant la corrent 

de retorn. 

Hi ha experiències amb aquest sistema des de fa 15 anys, que han estat en continua evolució i millora, de 

manera que actualment, la seva fiabilitat, mantenibilitat i eficàcia és semblant al de l’estàndar amb 

catenària. A més, tots dos poden coexistir, com ha de ser el cas de la xarxa unificada: el material mòbil 

actual, els 41 vehicles de Trambaix i Trambesòs funcionen amb catenària. Als que s’hagin d’endisar al nou 

tram amb només ACT, i a totes les noves unitats a adquirir per ampliar la flota, se’ls haurà d’instal·lar la 

captació pel tercer carril. El canvi de la captació es farà a les parades extremes (Francesc Macià i Glòries), 

aprofitant el temps d’aturada, on es solaparan els dos sistemes: la catenària i el carril ACT. 

Per raons de seguretat, el carril continu ha de ser segmentat, és a dir, s’ha d’interposar uns elements 

aïllants entre els elements conductors, de manera que aquests es trobin sempre i únicament sota el vehicle, 

per evitar qualsevol contacte dels vianants de 750 Vcc. Un sistema de disjuntors dins d’arquetes repartides 

al llarg de la via s’encarrega de obrir i tancar el circuit automàticament, a mida que el tramvia discòrre pel 

seu itinerari. 

Les arquetes es disposen al centre de la plataforma, si és de via doble, o a un costat, si és de via única. 

Són cosides per un petit prisma, dins del qual s’allotgen els conductes d’energia i comunicacions de l’ACT. 

Els punts singulars de l’alimentació de tracció, com els aparells de via, a més de certes limitacions 

geomètriques i profusió de trams aïllants, els vehicles han de disposar d’un sistema de suport amb petites 

bateries a bord. 

El tercer carril és compatible amb el trànsit rodat i de bicicletes als creuaments o solapaments de 

circulacions. 

    

Figura 54. Sistema d’electrifiació sense catenària (ACT) 
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L’adaptació del nus de Glòries pel projecte de Canòpia inclou l’adaptació de la seva electrificació per 

catenària, en continu amb les branques de Trambesòs. La nova parada reubicada de Glòries, actuant com 

a “ròtula” d’itineraris, constarà de 3 vies per gestionar tots els moviments. Dues d’elles (la central, com a 

via 1, i la costat muntanya, com a via 2) pertanyeran al nou tram Verdaguer-Glòries, així que a la pròpia 

parada, aquestes dues vies disposaran de catenària i, a la vegada, carril d’ACT, com a extrem del tram. 

En elles, com s’ha esmentat, aprofitant la parada, s’efectuarà en canvi de captació de manera automàtica. 

 

 

Figura 55. Disposició de vies i catenària al nus de Glòries 

 

En aquesta zona, s’aprofitaran els pals de les marquesines de la urbanització de Canòpia per instal·lar 

algunes mènsules i atirantaments de la catenària de les tres vies, per tal d’integrar paisatgísticament el 

sistema d’electrificació aeri. 

Finalment, dins del capítol d’energia i tracció d’aquest projecte, cal indicar la necessitat d’una ampliació de 

potència, en augmentar lleument la flota. Aquest increment no és dimensionant. El que sí es dimensionant 

a aquests efectes és l’envolvent de situacions (normal i degradades) pel perllongament de la xarxa en una 

branca de 1,8 km. 

Per aquest motiu, la subestació més propera a la nova branca, que és la SET GLÒRIES (codi SE01 de la 

xarxa), dotada d’un equip únic de 0,9 MW de potència actual, cal ampliar-la substituint aquest per un d’1 

MW i afegint un segon trafo, també d’1 MW. La substitució del primer equip (l’actual) obeeix a la situació 

futura amb la xarxa unificada, que ja s’avança amb el present projecte, per deixar aquesta subestació 

enllestida per a la connexió final. 

Per altra banda, la connexió final a través de la Diagonal, entre Francesc Macià i Glòries, amb 

composicions dobles cada 4 minuts per sentit, necessitarà d’una nova subestació de tracció d’una potència 

de 2 MW. Ara mateix, aquesta SET no és necessària per a la fase 1, motiu pel qual no s’equiparà amb el 

present projecte. Però si s’inclou ara la seva construcció (obra civil i arquitectura), donat que, per trobar un 

compromís entre la millor ubicació des del punt de vista elèctric i la millor possible ubicació des del punt 

de vista urbanístic (per manca d’espai al subsòl en tot el corredor), s’ha de situar dins del tram de la fase 

1. Concretament, en un recinte soterrat al costat del PK 0+600 de la via 1, sota la cruïlla Diagonal-Nàpols, 

amb la qual cosa, la nova subestació es bateja com a SET NÀPOLS. 

 IMPLANTACIÓ GEOMÈTRICA EN EL CORREDOR 

7.3.1.   Xarxa viària i espai urbà 

El sistema tramviari objecte del present projecte, materialitzat en una plataforma de dues vies, juntes o 

segregades, i una sèrie de parades distanciades uns 600 metres, dissenyat com a ampliació de la xarxa 

de Trambesòs, s’ubica longitudinalment al llarg de l’avinguda Diagonal, entre el carrer Girona i la rambla 

dels Encants, fins a l’entorn del nus d’intercanvi modal a Glòries (L1 d’FMB i busos), àmbit actualment en 

fase de remodelació urbana (projecte La Canòpia), fins a les connexions de Gran Via i Diagonal, a l’alçada 

del carrer Badajoz. En aquest àmbit viari també s’inclou la connexió amb la branca de l’Av. Meridiana. 

Com s’ha esmentat anteriorment, es correspon de forma sensible amb el tram comú de les tres alternatives 

tramviàries de l’Estudi Informatiu de 2017, una de les quals és l’alternativa escollida en l’EI, amb la qual 

cosa, la implantació proposada en l’entramat viari articulat per l’avinguda Diagonal resta justificada. 

En general, les vies es disposen sobre plataforma protegida, és a dir, sobre plataforma reservada, 

separada físicament de la circulació de la via pública per un dispositiu superable. A la zona de Canòpia, 

per criteris urbanístics i de mobilitat, l’espai està compartit amb tot tipus de circulació, inclosa la de vianants, 

adoptant les mesures operatives i constructives necessàries per garantir la seguretat de tots els usuaris 

així com la del servei tramviari. 

Els creuaments de carrers i passos de vianants es produeixen al mateix nivell que el tramvia. 

Concretament, la relació de carrers creuats són, segons el sentit: 

▪ nord-sud: Bailén, P. Sant Joan, Roger de Flor, Nàpols, Sicília, Sardenya, Marina, Lepanto, Padilla, 

Castillejos, enfilant-se després cap al sud per la rambla dels Encants, i finalment, Badajoz; 

▪ est-oest: Mallorca, València, Aragó, Consell de Cent, Diputació, Gran Via, per alinear-se finalment 

amb el carrer Casp. 

En general, els creuaments de carrers amb l’Av. Diagonal són dobles: un en sentit nord-sud i altre en sentit 

est-oest, com per exemple passeig San Joan-Mallorca, Aragó-Sardenya, Marina-Consell de Cent, etc., el 

que complica substancialment la implantació geomètrica tramviària, per fer-la compatible longitudinal i 

transversalment amb les calçades de trànsit rodat i amb el drenatge superficial, evitant punts baixos i 

assegurant un adequat desguàs d’escorrentiu. 

L’entorn urbà esdevé, doncs, una condició de contorn en la implantació del tramvia i viceversa. 

Per altra banda, l’espai urbà ocupat pel tramvia ha de ser compatible i equilibrat amb altres necessitats i 

funcionalitats no només de mobilitat (trànsit rodat de turismes, motocicletes i TPC, carrils bici, aparcaments, 

passos de vianants) sinó també amb elements de jardineria i arbrat, mobiliari urbà i instal·lacions urbanes 

(enllumenat públic, punts de càrrega de vehicles elèctrics, armaris, pous i arquetes d’instal·lacions, 

conduccions aèries i soterrades). L’encaix equilibrat de tot plegat s’ha obtingut com a un compromís de les 

diferents funcionalitats referides a la mobilitat, però amb un ordre de preferència de major a menor: 

▪ vianants 

▪ ciclistes 

▪ tramvia 

▪ autobús 

▪ càrrega i descàrrega 

▪ taxi 
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▪ vehicle privat (circulació i aparcaments) 

La convivència entre tots ells, no és només en quant a carrils o espais diposants longitudinalment, sinó 

també, en quant a dispositius i espais addicionals necessaris pels girs a l’esquerra i/o a la dreta, amb els 

elements necessaris per crear zones protegides, especialment per a vianants i ciclistes. 

En quant a la jardineria, reg i arbrat cal dir que el criteri principal ha estat mantenir en tot el possible l’arbrat 

existent, tant per la plataforma com per les marquesines de les parades, i, a la vegada, mantenir unes 

distàncies suficients perquè els troncs dels arbres no invaeixin el gàlib límit d’obstacles del tramvia (GLO) 

i preveure uns dispositius al terra que evitin l’afectació de les arrels sobre la plataforma tramviària. 

S’ha tingut en compte un ordre de prioritat d’ubicació de tapes de pous i arquetes de les instal·lacions 

associades al tramvia. De major a menor, sempre que ha estat possible: 

▪ plataforma tramviària i andanes de parades 

▪ calçada de trànsit rodat 

▪ voreres 

▪ carrils bici 

▪ parterres i zones ajardinades 

Finalment, la preexistència d’infraestructures i serveis soterrats també a requerit un disseny d’equilibri 

d’adaptació de la plataforma en uns casos, o de modificació de la preexistent, en altres. 

En definitiva, l’objectiu principal de la implantació geomètrica ha estat la integració urbanística del tramvia 

en l’entorn urbà sobre el que es construeix, en harmonia amb tots els elements urbans i amb 

complementarietat amb la resta de sistemes de transport. 

7.3.2.   Disposició de les vies 

El perllongament de la xarxa de Trambesòs es configura en doble via (una per sentit). L’ample de via és 

internacional UIC (1.435 mm) perquè és el que hi ha a les xarxes de Trambesòs i Trambaix, amb el material 

rodant CITADIS-302 d’ALSTOM, les característiques del qual s’han pres com a base del disseny geomètric 

del projecte. 

Sempre que ha estat possible (tram Girona-Marina) les vies es disposen juntes, en paral·lel, amb separació 

mínima entre eixos (3,17 metres). L’amplada total de plataforma, en aquest cas, és de 7,32 metres en 

traçat recte, entre vorades, tal com es justifica més endavant. 

En el creuament amb el passeig Sant Joan es manté sensiblement el paral·lelisme de les vies, amb un 

petit sobreample en la separació entre els eixos per la doble corbatura en “S” que es produeix en sortejar 

el monument a Jacint Verdaguer, el cual es voreja per la banda mar, sobre la calçada compartida amb el 

trànsit viari. 

Entre Marina i Lepant ha estat necessari separar les vies i situar-les separades, a banda i banda de l’actual 

rambla, per l’existència molt superficial del túnel de la línia ferroviària soterrada de l’ADIF (línia Barcelona-

Port Bou). Des d’aquest punt, la doble via es transforma en dues vies úniques, col·locant les marquesines 

de la parada Monumental integrades a la vorera central de la rambla i mantenint al màxim l’arbrat actual al 

llarg de tot aquest tram. L’amplada de plataforma de cada via única és 3,70 metres entre vorades. 

En arribar a la rambla dels Encants, les vies es tornen a aproximar i van novament juntes, fins a la nova 

parada reubicada de Glòries, de tres vies i tres andanes, on es gestionaran totes les circulacions en “X” de 

la xarxa de Trambesòs, tant en fase 1 com en fase definitiva de la xarxa unificada. 

7.3.3.   Criteris de traçat 

El traçat tramviari pretén assolir el màxim grau de qualitat, tant a nivell d'explotació (velocitat comercial, 

manteniment de vies, confort de l'usuari) com de seguretat. El criteri principal de la implantació del traçat 

de les vies ha estat: a igual velocitat de pas, el confort de l'usuari serà l’òptim. 

A aquests efectes s’ha procedit a realitzar un càlcul complet dels eixos en planta de cada via aconseguint 

un traçat que prioritza la comoditat de l'usuari, limita la inclinació dels tramvies i les oscil·lacions de la 

suspensió i limita l'espai lateral sobre la via que va en detriment de l'estabilitat i provoca un desgast 

accelerat dels carrils.  

El traçat en planta de la via està constituït per una successió d'alineacions rectes i de corbes circulars amb 

clotoïdes de transició, que es dissenyen en general sense peralt per permetre una bona anivellació dels 

encreuaments per facilitar el pas de vehicles en bones condicions. 

Les nocions de confort dels passatgers tenen un caràcter prou més restrictiu per a la geometria que per 

les condicions de seguretat de la circulació de tramvies. La particularitat del seu traçat respecte al d’altres 

traçats ferroviàris s’ha tingut en compte, per a la definició de les corbes en planta, de la manera següent: 

▪ S’ha limitat el radi circular mínim dels eixos en planta a 30 metres. 

▪ S’adopta per al càlcul d'eixos de traçat, un valor màxim d'1 m/s2 per a l'acceleració no compensada. 

▪ Això ha portat a dimensionar les longituds de transició amb paràmetres amples, adoptant en tot cas 

el valor mínim de 10 metres en les zones de vies generals. 

▪ S’ha evitat, sempre que ha estat possible, clotoïdes massa curtes que limiten la velocitat a un valor 

inferior al permès en la part circular. 

▪ S’han adoptat, si ha estat necessari, clotoïdes dissimètriques, en funció de l’entorn. Amb una 

alineació recta que incita a la velocitat en sortida de la corba, la velocitat de dimensionament de la 

clotoïde ha estat la velocitat adoptada en la part circular augmentada en un 20%. 

▪ Entre dues corbes de curvatura de diferent signe s’ha intentat disposar uns elements de recta 

d’almenys 10 metres, amb l’objecte de no introduir torsions en el material mòbil i no acelerar el 

desgast de carrils i rodes ni agumentar el fenomen de grinyol. 

▪ S’ha adoptat, per raons de confort i per evitar les oscil·lacions de les suspensions, un valor màxim 

per a la variació de l’acceleració transversal en el temps de 0,4 m/s3. 

El perfil longitudinal de cada via és una successió de rectes en rampa o en pendent, i transicions 

parabòliques entre elles. Els paràmetres considerats han estat els següents: 

▪ Pendent fictici en combinació amb una corba en planta de radi R (m):  R/800 mm/m 

▪ Pendent geomètric més fictici màxim: 70 mm/m (absolut) – 50 mm/m (desitjable) – 25 mm/m (parades) 

▪ Paràmetre acord parabòlic vertical mínim desitjable: 620 metres (en recta en planta i velocitat fins a 

40 km/h) – 700 metres (en recta en planta) – 1.000 metres (radis superiors a 200 m) – 1.500 metres 

(en radi en planta de 70 a 200 m) – 3.000 metres (en radi en planta de 40 a 70 m). 

▪ Paràmetre acord parabòlic vertical mínim absolut: 300 metres (còncau) – 500 metres (convex). 

▪ Longitud mínima acord vertical: 20 metres. 

En quant als peralts de via, malgrat s’ha disposat sense quan ha estat possible, les limitacions han estat: 

▪ Valor màxim: 0 mm (parades), 45 mm (trams compartits amb trànsit), 150 mm (trams exclusius) 

▪ Variació geométrica del peralt: 2,50 mm/m 
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7.3.4.   Gàlibs i inscripció sobre la plataforma 

Es distingeixen dos tipus de gàlibs que genera la geometría del material rodant en recta i quan descriu una 

corba en planta, amb o sense peralt: 

▪ Gàlib estàtic del material rodant (GE) 

▪ Gàlig dinàmic del material rodant (GD) 

▪ Gàlib lliure d’obstables (GLO) sobre la plataforma tramviària 

El gàlib estàtic o de construcció és la línia geomètrica teòrica que envolta al material en un pla transversal 

quan aquest està aturat en buit en una via horitzontal, amb les suspensions reglades i sense components 

desgastats. El seu eix vertical de simetria es confon amb l’eix de la via. 

El gàlib dinàmic correspon a l’espai ocupat pel vehicle en moviment. Depèn únicament del tipus de material 

i de les condicions que s’utilitzi. Es determina a partir del gàlib estàtic, afegint els desplaçaments que pugui 

presentar la composició en aquest moviment. Es tenen en compte els següents aspectes: 

▪ Desgast de les rodes i dels carrils (segons condicions de manteniment). 

▪ Folgances: joc roda-carril, eix-bastidor, bastidor-caixa. 

▪ Desplaçaments per acceleració no compensada (flexibilitat de les suspensions o souplesse). 

▪ Inscripció en corba circular (“fletxa i cop de cua”). 

 

 

1470 1470 

100 100 2940 GD 

3140 GLO  

Figura 56. Gàlibs derivats del material mòbil i la seva inscripció en la plataforma (Font: ATM) 

La inscripció en corba genera uns sobreamples que es calculen a partir de la distància entre bogies i de la 

distància entre els bogies extrems i els extrems de les caixes del tramvia. Afecten a les alineacions 

col·laterals a la corba. 

Els valors del gàlib dinàmic en recta i en diferents valors del radi de corba circular, han estat elaborats per 

ALSTOM, fabricant del CITADIS-302, material mòbil que cricula i seguirà circulant per la xarxa, en 

composició simple i composició doble, sota unes condicions de manteniment de via i de rodes determinat. 

Per determinar el gàlib en corbes de transició s’han emprat procediments simplificats, tenint en compte la 

longitud i geometría del vehicle. 

El gàlib lliure d'obstacles (GLO) és el gàlib dins del qual no s'han d'implantar obstacles tals com: 

estructures, pals de senyalització, pals suports de les línies aèries, amb l'excepció de les vores de les 

d'andanes. Es defineix a partir del gàlib dinàmic augmentat per una làmina d'aire que engloba: 

▪ Toleràncies d’execució de la via. 

▪ Deformació de la via per dilatacions tèrmiques, acció del trànsit rodat, cessió del terreny, etc. 

▪ Marge de seguretat 

Aquesta làmina d'aire és de: 

▪ 100 mm en alineació recta. 

▪ 110 mm en l'exterior d'una corba. 

▪ 120 mm en l'interior d'una corba. 

Cal dir que els diferents sistemes d’electrificació adoptats (amb catenària i sense catenària) podrien incidir, 

en principi, en la separació entre vies i en les amplades de plataforma. Però en el present projecte, en cap 

cas es disposen pals entre les vies, excepte a les andanes de la nova parada de Glòries, per tant, en els 

trams amb doble via, els gàlibs que han estat considerats s’indiquen a la taula següent: 

 

R int 

(m) 

GD int 

(mm) 

GD ext 

(mm) 

Entre-eix 

(mm) 

Ample 

plataforma 

(mm) 

GLO int 

(mm) 

GLO ext 

(mm) 

R ext 

(m) 

20 1567 1709 3466 6972 1687 1819 23.466 

25 1536 1673 3399 6838 1656 1783 28.399 

30 1514 1649 3353 6746 1634 1759 33.353 

35 1500 1631 3321 6682 1620 1741 38.321 

40 1489 1617 3296 6632 1609 1727 43.296 

50 1474 1598 3262 6564 1594 1708 53.262 

60 1463 1585 3238 6516 1583 1695 63.238 

70 1456 1576 3222 6484 1576 1686 73.222 
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R int 

(m) 

GD int 

(mm) 

GD ext 

(mm) 

Entre-eix 

(mm) 

Ample 

plataforma 

(mm) 

GLO int 

(mm) 

GLO ext 

(mm) 

R ext 

(m) 

80 1450 1569 3209 6458 1570 1679 83.209 

90 1446 1563 3199 6438 1570 1673 93.199 

100 1442 1559 3191 6422 1570 1669 103.191 

110 1440 1555 3185 6410 1570 1665 113.185 

120 1437 1552 3179 6398 1570 1662 123.179 

150 1432 1546 3170 6378 1570 1656 153.170 

160 1434 1544 3170 6378 1570 1654 163.170 

200 1439 1539 3170 6378 1570 1649 203.170 

250 1444 1535 3170 6379 1570 1645 253.170 

275 1445 1533 3170 6378 1570 1643 278.170 

280 1446 1533 3170 6379 1570 1643 283.170 

300 1447 1532 3170 6379 1570 1642 303.170 

350 1449 1530 3170 6379 1570 1640 353.170 

400 1450 1529 3170 6379 1570 1639 403.170 

450 1451 1527 3170 6378 1571 1637 453.170 

500 1452 1527 3170 6379 1572 1637 503.170 

700 1454 1524 3170 6378 1574 1634 703.170 

1000 1456 1523 3170 6379 1576 1633 1003.170 

1200 1457 1522 3170 6379 1577 1632 1203.170 

1250 1457 1522 3170 6379 1577 1632 1253.170 

2000 1458 1521 3170 6379 1578 1631 2003.170 

5000 1460 1519 3170 6379 1580 1629 5003.170 

Al. Dr. 1470 1470 3170 6310 1570 1570 Al. Dr. 

Taula 17. GLO de via doble en funció del radi de la corba en planta (Font:  ATM). 

L' entre-eix de les vies és l’indicat per a cada radi en el quadre presentat anteriorment. Aquest entre-eix és 

variable del radi R 20 m fins radi R <150 m. A partir de R = 150 m, l' entre-eix es fixa en 3.170 mm. 

En aquestes condicions, la làmina d'aire en la part central entre els gàlibs dinàmics és de: 

  

Alineació en planta Làmina d’aire 

En alineació recta LA = 230 mm 

En corba : R 20 m a R < 150 m LA = 190 mm 

En corba : R 150 m a R 5 000 m LA  190 mm 

Taula 18. Làmina d’aire en funció del radi de la corba en planta (Font:  ATM). 

 

Afegint 505 mm a cada costat del GLO de doble via (6.310 mm) per col·locar prismes i arquetes 

d’instal·lacions, s’obté un ample total de plataforma en via doble sobre traçat recte de 7.320 mm. 

 

 

Figura 57. Inscripció mínima de doble via en recta, en la plataforma protegida (Font: ATM) 
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7.3.5.   Traçat geomètric de la via 

Per a cadascuna de les vies projectades s’ha definit, pel centre dels carrils, un eix geomètric en planta, 

com una successió d’alineacions rectes, arcs de circumferència (de radi R) i espirals de transició de 

curvatura lineal (clotoides de paràmetre A), sobre els que s’ha indicat els punts quilomètrics i els valors 

dels paràmetres de les alineacions. Han estat un total de 6 vies o eixos: 

▪ Eix via mar Diagonal   (via 1 d’explotació – inclou via 1 branca S. Adrià), en color vermell 

▪ Eix via muntanya Diagonal  (via 2 d’explotació – inclou via 2 branca Sant Adrià), en color verd 

▪ Eix via Est Meridiana   (via 1 branca Ciutadella/Vila Olímpica), en color gris 

▪ Eix via Oest Meridiana   (via 2 branca Ciutadella/Vila Olímpica), en color magenta 

▪ Eix via mar Gran Via   (via 1 branca Gorg), en color cyan 

▪ Eix via muntanya Gran Via  (via 2 branca Gorg), en color taronja 

 

 

Figura 58. Esquema dels eixos de les vies projectades 

 

Els Pk’s d’inici i final de projecte amb la seva longitud total són els següents: 

 

Eix PK inici PK final Longitud (m) 

Eix via mar Diagonal 0+000,000 2+061,000 2.061,000 

Eix via muntanya Diagonal 0+000,000 2+069,000 2.069,000 

Eix via Est Meridiana 0+059,000 0+247,928 188,928 

Eix via Oest Meridiana 0+059,000 0+119,703 60,703 

Eix via mar Gran Via 0+021,945 0+090,000 68,055 

Eix via muntanya Gran Via 0+012,535 0+094,000 81,465 

Taula 19. Pk’s i longituds d’eixos 

Els primers 1,8 primers quilòmetres dels eixos “mar Diagonal” i “muntanya Diagonal” es corresponen a les 

vies 1 i 2 d’explotació de la fase 1 de connexió de Trambesòs i Trambaix, que són l’objecte del present 

projecte. La continuació en fases futures cap a Francesc Macià es definirà sense solució de continuïtat des 

dels seus PK 0+000,000 inicials. 

Els aproximadament dos-cents metres restants i els altres quatre eixos, corresponen a la variant del traçat 

de l’entorn de Glòries provocat pel projecte de Canòpia, i a la connexió de les branques de la xarxa de 

Trambesòs que es dirigeixen cap a Ciutadella/Vila Olímpica, cap a Sant Adrià i cap a Gorg. 

A continuació, es descriu el traçat dels eixos principals del projecte, “mar Diagonal” i “muntanya Diagonal”: 

▪ El traçat s’inicia a la illa situada entre els carrers Girona i Bailèn on s’ubica la parada 4 de Verdaguer 

(les parades 1, 2 i 3 corresponen a la Fase 2 del projecte de Transports entre Francesc Macià i 

Girona). Transcorre per la Diagonal en sentit Besòs fins a la Plaça de Les Glòries que voreja pel seu 

costat sud on davant del Museu HUB del Disseny es situa l’intercanviador de Glòries. 

▪ Així doncs el traçat comença a l’encreuament amb el carrer Girona, a l’avinguda Diagonal al costat 

de la terciana mar amb una entrevia de 3,17 metres. Després de creuar el carrer Bailèn, travessa la 

plaça  Mossèn Cinto Verdaguer pel costat mar amb un radi mínim de 33 metres a la via mar, i de 30 

metres per la via muntanya.  

▪ Continua per l’actual calçada central de l’avinguda Diagonal al costat del parterre mar, creuant els 

carrers Roger de Flor i Nàpols, arribant a la següent parada, Sicília.  

▪ Continua amb el creuament dels carrers Aragó, Sardenya, Marina i Consell de Cent, arribant al carrer 

Lepant, on el traçat es bifurca, passant els eixos pel lateral de l’Avinguda Diagonal que en aquest 

tram adopta la configuració de rambla. El radi mínim per l’eix via mar es de 100 metres, mentre que 

per a l’eix muntanya es de 30 metres. En aquest punt, entre els carrers Lepant i Padilla, s’ubica la 

parada Monumental. 

▪ El traçat continua pels laterals de l’Avinguda Diagonal, fins arribar a l’actual carrer Cartagena, on  

gira a la dreta (direcció sud), amb radis mínims de 30 metres. A partir d’aquest punt les dues vies 

tornen a ajuntar-se amb una entrevia de 3,32 metres (superior al valor normal de 3,17 m, per garantir 

el no solapament dels GLO de les vies a les corbes extremes del tram). 

▪ A l’alçada del carrer Casp, les dues vies tornen a girar , aquest cop cap a l’esquerra amb radis mínims 

de 30 metres per a la via mar, arribant a la parada de Glòries amb una entrevia de 3,17 metres. La 

parada Glòries constitueix un intercanviador amb altres modes de transport, principalment metro i 

autobusos. 

▪ Les dues vies continuen paral·leles, fins a tornar-se a separar just abans del creuament del carrer 

Badajoz per anar a connectar amb les vies del TramBesòs a la Diagonal. 

Els eixos via muntanya i mar Gran Via, tenen el seu inici passada la parada de Glòries, i connecten amb 

els eixos existents a l’actual parada de La Farinera. Els radis mínims emprats són de 50 metres en ambdós 

casos. 

Pel que fa a les vies actuals de la Meridiana que arriben a la plaça de Les Glories pel costat Sud, la via 

costat muntanya (via sentit Ciutadella) connecta amb la via muntanya de la Diagonal just abans de la 

parada, mentre que la via constat mar crea una tercera via a la parada Glòries en el seu costat mar per 

després connectar a la via costat mar de la Diagonal. 

Just després de la parada de Glòries les vies es bifurquen cap a la Gran Via i cap a la Diagonal connectant 

amb les vies actuals del Trambesós. 

El peralt adoptat ha estat sempre del 0%, tant en recta com en corba. 
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Definits els eixos en planta, es determina el perfil longitudinal de cadascuna de les vies, de manera que la 

plataforma tramviària resti adequadament inserida en la superfície en quant a compatibilidad geomètrica,  

a la coherència amb el drenatge superficial i a la integració urbana i paisatgística. Es defineix com a 

successió d’alineacions rectes verticals enllaçades amb acords parabòlics de paràmetre o radi mínim Kv. 

La topografia del corredor permet fixar pendents màximes de 25 ‰, amb una única excepcionalitat en 

l’entorn del creauament amb el carrer Marina, on es troba el túnel de l’ADIF a un nivell molt superficial del 

subsòl i uns desnivells longitudinals de la Diagonal aprop del 9%. La optimització de la coberta d’aquesta 

estructura (que cal adaptar, deixant l’espai suficient perquè hi càpiga la superestructura de via), la limitació 

del reblert de terres sobre la mateixa, i la reducció del pendent de la via tot el que sigui possible, permet 

fixar com a valor excepcional: 70 ‰, valor límit acceptat per al traçat tramviari. 

En quant als acords verticals, s’han disposat valors mínims normalment entre 700 i 1.000 metres. 

Excepcionalment, també a l’entorn de Marina, s’han reduït a 500 metres, igualment assumibles. 

S’adjunta a continuació un resum dels paràmetres de disseny adoptats: 

 

Paràmetre Valor 

Ample de via 1,435 m 

Radi mínim eix de via 30 m 

Longitud mínima de clotoide de transició 10 m 

Longitud mínima de recta entre corbes en S 10 m 

Peralt de via (entre carrils) 0 mm 

Pendent màxim normal 25 ‰ 

Pendent màxim excepcional (Marina) 70 ‰ 

Radi vertical mínim normal d’acord vertical (Kv) 
1.000 m (convex) 

 

700 m (còncau) 

Radi vertical mínim excepcional (Marina) d’acord vertical (Kv) 
500 m (convex) 

 

500 m (còncau) 

Distància mínima entre eixos de dues vies paral·leles en recta 3,17 m 

Longitud d’andana a les parades 65 m 

Taula 20. Resum dels paràmetres de disseny adoptats 

 

Els càlculs han estat mecanitzats amb el programa ISTRAM de la casa BUHODRA.  

En l’Annex 10 “Traçat i definició geomètrica de la via” s’inclou la definició detallada del traçat de cadascuna 

de les vies (estats d’alineacions), tant en planta com en perfil longitudinal, en coordenades sobre bases 

referenciades, així com la justificació funcional dels paràmetres geomètrics adoptats. També s’adjunta un 

grading amb les corbes de nivell cada 5 cm, de forma conjunta amb l’àmbit del projecte d’urbanització de 

Diagonal i Canòpia. 

 ACCESSIBILITAT 

Una sèrie de criteris fonamentals del disseny de qualsevol actuació de transport urbà són els que fan 

referència a l’accessibilitat al Sistema projectat, el qual ha de formar part d’una xarxa integrada de TPC, 

accessible per a tothom i tota condició. 

La vigent Llei 20/1991, de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques i el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995, de 24 de març) que se’n deriva, 

entre altra normativa estatal (com el RD 1544/2007 de 23 de novembre o el Código Técnico de la 

Edificación), constitueix el marc normatiu sobre el que es basa el disseny de tots els elements que afecten 

a l’accessibilitat de les persones, incloses les de mobilitat reduïda (PMR). 

Per una banda, el present projecte de transport contempla la creació d'itineraris de vianants accessibles 

per a totes les persones, que garanteixin la circulació de forma autònoma dels usuaris del tramvia, 

promovent un ús segur i sense discriminacions de l'espai d’accés a les parades.  

Per tant, forma part d’aquest projecte tramviari el disseny d’itineraris accessibles considerant: 

▪ els creuaments dels vianants per sobre la traça tramviària  

▪ els creuaments dels vianants – carril bici als itineraris d’accés a la parada. 

▪ la definició del disseny de les parades, del seu equipament, la megafonia i indicadors lluminosos. 

Respecte a les parades, es contempla les condicions d’accessibilitat relatives al disseny per garantir 

l’accessibilitat i l’ús de paviments per facilitar la localització dels diferents elements, així com per a 

senyalitzar les situacions de risc de les parades projectades del tramvia: Verdaguer (terminal), Sicília, 

Monumental i Glòries (nou nus-intercanviador amb altres modes de transport). 

 

 

Figura 59. Secció per parada 
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Finalment, la disposició de la vora de les andanes és tal que el gap horitzontal i vertical amb l’estrep de les 

portes del pis del tramvia no supera uns valors màxims admissibles (50 mm i 30 mm, respectivament), que 

permeten l’accés de gairebé totes les persones invidents, amb cadires de rodes o amb dificultats motrius.  

Per assegurar aquests gaps màxims, s’ha disposat la vora d’andana de totes les parades a una alçada 

constant de 280 mm per sobre del cap del carril, i a 1.365 mm de l’eix de les vies, el que implica una invasió 

del gàlib lliure d’obstacles de 205 mm sobre l’andana. Per tal de què siguin valors constants, les parades 

s’han situat en traçat recte de vies, sense acords, tant en planta com en longitudinal, i sense peralt. 

 

 

Figura 60. Peça de vora d’andana i gap entre andana i vehicle, a la xarxa del Trambesòs 

 

En l’Annex 9 “Accessibilitat” es descriu i justifica la disposició dels elements pertinents i el compliment de 

la normativa vigent de la solució adoptada per a: 

▪ els itineraris de vianants accessibles 

▪ els paviments dels itineraris accessibles 

▪ la senyalització i informació visual i acústica 

▪ les reixes, escocells i tapes d’arquetes d’instal·lacions 

▪ les rampes accessibles 

▪ els passos de vianants-plataforma tramviària 

▪ els contactes entre l’estricte àmbit de parada amb carril bici 

▪ els semàfors 

▪ el mobiliari urbà 

▪ les màquines expendedores 

▪ l’arquitectura de les marquesines 

▪ la disposició de les vores d’andana en relació al material rodant 

 

 SOSTENIBILITAT I MEDIAMBIENT 

Al present projecte s’incorporen els aspectes relacionats amb la sostenibilitat i el medi ambient, i les 

prescripcions ambientals considerades al document ambiental de l’Estudi Informatiu per a la connexió dels 

sistemes tramviaris del Trambaix i del Trambesòs al terme municipal de Barcelona (Barcelonès) i a 

l’informe d’impacte ambiental de l’esmentat estudi, en el marc de l’avaluació d’impacte ambiental 

simplificada segons l’establert a la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental. 

Per això es redacta l’Annex 21 “Sostenibilitat i medi ambient”, que té com a objectiu l’estudi del medi 

corresponent a la zona on es planteja realitzar el present Projecte Executiu, identificar i avaluar els 

principals aspectes ambientals afectats per les actuacions, així com descriure les mesures preventives i 

correctores per a la minimització dels efectes ambientals previstos. 

Les actuacions objecte d’aquest projecte es realitzaran en una zona de Barcelona que presenta un 

important caràcter urbà, localitzada sobre un sistema d’infraestructura de mobilitat com és l’avinguda 

Diagonal. 

A l’estudi del medi, s’identifiquen les característiques dels aspectes ambientals més importants d’aquesta 

zona, com són: 

▪ l’atmosfera, 

▪ la hidrologia, 

▪ el planejament urbanístic i 

▪ el patrimoni cultural. 

Es destaca l’aspecte atmosfèric, pel que fa principalment a: 

▪ la qualitat de l’aire 

▪ la qualitat al soroll 

▪ la contaminació lluminosa. 

En relació al primer, la ciutat de Barcelona es troba dins la Zona d’Especial Protecció de l’Ambient 

Atmosfèric, atenent que les concentracions de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i diòxid 

de nitrogen (NO2) en l’aire superen els límits permesos per la Unió Europea, sent d’aplicació el Pla 

d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire. Aquesta qualitat deficient és deguda que l’àmbit presenta 

nivells alts d’emissions difuses provinents del trànsit urbà i interurbà, i de les activitats domèstiques. 

En relació al soroll, els alts nivells de trànsit de la zona fan que la Diagonal en presenti uns elevats nivells 

a l’àmbit, arribant a 70-75 dB(A) durant l’horari diürn i en alguns trams a 65-70 dB(A) durant l’horari nocturn. 

Segons el mapa de capacitat acústica de Barcelona, l’avinguda Diagonal té una sensibilitat acústica baixa 

(C3 – Àrea del territori afectada per sistemes generals d’infraestructures del transport o altres equipaments 

públics que els reclamin). 

Finalment, pel que fa a la contaminació lluminosa, segons el Decret 190/2015 aquesta zona presenta un 

nivell E4 (protecció menor) de protecció contra aquest tipus de contaminació. 

En relació a la hidrologia de la zona d’actuació, encara que no presenta corrents superficials perquè totes 

les rieres estan canalitzades sota terra o han desaparegut, està localitzada sobre la massa d’aigua 

subterrània 36. Baix Besòs i Pla de Barcelona. Les característiques d’aquesta massa estan definides en 

l’apartat de descripció del medi de l’annex 21. 

En referència al planejament s’identifica que l’àmbit d’estudi està classificat com a sòl urbà consolidat i 

està qualificat com a sistema viari, envoltat majoritàriament per sòl urbà tradicional. 
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L’últim aspecte considerat a l’apartat de descripció del medi és el patrimoni cultural que podria ser afectat. 

D’una banda, s’ha consultat el Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona, que ha redactat 

l’informe d’impacte sobre el patrimoni arqueològic, identificant els elements de patrimoni existents a la 

zona, les possibles afectacions, les mesures a aplicar i les previsions pressupostàries, així com la legislació 

d’obligat compliment. 

D’altra banda, en relació al patrimoni arquitectònic s’ha consultat el Servei de Patrimoni Arquitectònic de 

l’Ajuntament de Barcelona per conèixer els elements patrimonials protegits. S’ha revisat tant el catàleg de 

Patrimoni Arquitectònic com el d’art públic de la ciutat de Barcelona (aquest últim a partir del Catàleg raonat 

de les escultures i d’altres peces artístiques situades o visibles des de l’espai públic de la ciutat de 

Barcelona que conformen el Museu Virtual de l’Art Públic de Barcelona). 

Seguidament, a l’apartat de memòria ambiental de l’annex, es defineixen una sèrie de mesures (algunes 

d’obligat compliment per la normativa ambiental) encaminades a reduir l’impacte ambiental i social que 

cada una de les activitats de l’obra pot ocasionar sobre els diferents aspectes ambientals identificats en 

l’àmbit d’estudi i descrits anteriorment. Algunes de les mesures més importants descrites són, per exemple: 

▪ el tancament de protecció de l’obra en tot el seu perímetre, 

▪ la realització de les operacions de càrrega i descàrrega de camions dins de l’àmbit de l’obra, 

▪ la informació a veïns i als locals d’activitat empresarial sobre les obres a realitzar, 

▪ la garantia d’accés dels vianants i veïns als habitatges i comerços, 

▪ la presència d’un tècnic especialitzat en arqueologia durant els moviments de terres, 

▪ la correcta gestió dels residus generats a les obres segones el Reial Decret 105/2008, 

▪ l’habilitació d’un espai per a la segregació de residus segons la seva tipologia, 

▪ la compra responsable i planificada dels materials, 

▪ la disminució de gasos i fums generats per l’obra garantint que els vehicles i maquinària 

emprada compleixen amb la normativa vigent i les seves especificacions tècniques mitjançant 

controls periòdics, 

▪ el cobriment de les caixes de camions i de les superfícies d’aplecs provisionals amb lones per 

evitar la generació de pols, 

▪ el control de l’horari de treball segons les prescripcions de l’ordenança de medi ambient, la 

disposició d’un servei ambiental que realitzarà un seguiment periòdic de l’impacte acústic, 

▪ el manteniment de la neteja a la zona d’obres i 

▪ la restauració i condicionament del terreny ocupat al finalitzar el obres. 

Finalment, l’annex inclou les prescripcions relatives al programa de vigilància (PVA) que té per objectiu 

establir un sistema de seguiment de la situació del medi en les diferents fases del projecte per a comprovar 

que les mesures preventives, correctores o compensatòries proposades són adequades per a minimitzar 

els impactes ambientals significatius, i si s’apliquen correctament o bé cal modificar-les o readaptar-les per 

la concurrència de factors o circumstàncies noves. 

El PVA defineix els elements o factors a controlar, la periodicitat i els indicadors i les mesures a emprendre 

en cas de desviació. 

 INTERFICIES ENTRE SISTEMES I SUBSISTEMES 

Un sistema de tramvia urbà consta d’una gran quantitat de subsistemes que cal integrar adequadament, 

de manera que el funcionament correcte de cada subsistema en què s’ha descompost el sistema, ha 

d’assolir el funcionament del conjunt, segon el que està previst. 

Per altra banda, el present projecte es complementa amb els següents estudis i projectes redactats al 

mateix temps que aquest, com, concretament els més importants: 

▪ Projecte Executiu d’Urbanització per a la Connexió del Trambaix i Trambesòs, per a la implantació 

d’una xarxa tramviària unificada a Barcelona – Fase 1, Juliol 2018. 

▪ Projecte Urbà de l’espai lliure de la plaça de les Glòries Catalanes de la ciutat de Barcelona “Canòpia 

urbana” – àmbit tramvia, maqueta Juliol 2018. 

▪ Projecte Executiu per a la Gestió de serveis afectats i nous subministraments a l’àmbit delimitat per 

MPGM de plaça de les Glòries a Barcelona. Novembre 2017. 

▪ Projecte Executiu de Millora de drenatge dels carrers Girona, Milà i Fontanals i Bailén, entre l’Avda. 

Diagonal i Travessera de Gràcia. Setembre 2017. 

▪ Projecte de Sistemes i Avantprojecte d’Explotació de la Xarxa Tramviària Unificada, Maig 2018. 

els quals defineixen altres sistemes i subsistemes fent frontera entre sí, creant unes interfases o relacions 

biunívoques que cal resoldre, per tal d’evitar possibles conflictes o incompatibilitats. 

Els documents esmentats complementen el present projecte en els aspectes urbanístics-paisatgístics 

(disseny urbà, vialitat, mobilitat, jardineria i arbrat, serveis urbans, altres infraestructures urbanes) i en els 

aspectes funcionals (sistemes de senyalització i comunicacions tramviàries) i d’explotació (operació, SAE, 

SIV, bitllètica). 

Un sistema addicional als anteriors ho constitueix el material mòbil, no objecte del present projecte, sent 

una “dada d’entrada”, en la mida que es dissenya per al vehicle actualment en funcionament a la xarxa 

(CITADIS-302 d’ALSTOM), però que caldrà adaptar, almenys part de la flota, per les noves condicions 

d’electrificació que suposa el present projecte. 

Aquest procés “unificador” forma part de la Enginyeria d’Integració que s’ha aplicat metodològicament al 

present projecte en la definició de totes les parts de que consta. S’han identificat les interfaces entre els 

diferents subsistemes dos a dos, concretant els aspectes que condicionen i són condicionants en altres. A 

la taula següent es detalla, en una “matriu d’interficies” aquesta relació entre els 12 subsistemes en que 

s’ha descomposat l’actuació, tenint en compte que: 

▪ els subsistemes “Explotació” i “Material mòbil” no són objecte del present projecte. 

▪ el subsistema “Urbanització”, inclosos els serveis afectats, estan definits en altres projectes que fan 

frontera física amb el present. 

Per altra banda, cal identificar els requisits tècnics que afecten els diferents subsistemes funcionals. A 

l’Annex 22 “Interficies entre sistemes i subsistemes” s’inclou íntegrament les especificacions d’interficies i 

els requeriments externs amb el Projecte de Sistemes i Avantprojecte d’Explotació de la Xarxa Tramviària 

Unificada, que cal tenir en compte, en la mida que el present projecte inclou: 

▪ l’obra civil (prismes multitubulars, arquetes, bases d’armaris i senyals, etc) dels subsistemes 

ferroviaris (excepte energia i electrificació) i de parades, definits en aquell, i 

▪ les simulacions de consums i el dimensionament de l’alimentació elèctrica de tracció , a partir de les 

simulacions de marxes. 
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Taula 21. Matriu d’Interficies entre subsistemes del Sistema Tramviari i amb subsistemes externs.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

EXPLOTACIÓ MATERIAL MÒBIL PARADES TRAÇAT VIA ELECTRIFICACIÓ SISTEMES PLATAFORMA URBANITZACIÓ DRENATGE REG PLANTACIONS

1. EXPLOTACIÓ

- Dades operació

- Simulacions marxes

- Tatur, Vmàx

- Simulacions marxes

- Timetable

- Resultats operació

- Simulacions marxes

- TRB - Vmàx

- Temps canvi sistema

- Vmàx

- Interval
--

- Vmàx

- Interval
-- -- --

2. MATERIAL MÒBIL

- Nombre i longitud

- Coeficient souplesse
-- -- --

- Sistema de captació - Sistemes embarcats

-- -- -- -- --

3. PARADES

- Ubicació

- Amplada (o LoS)

- Marquesina

- Longitud - Ubicació

- Amplada

- Ubicació - Prismes i  arquetes - Prismes i arquetes

- Armaris

- Disseny arquitectònic - Accessos andanes

-- -- --

4. TRAÇAT

- Geometria planta

- Geometría longitud.

- Ubic. i  geom. aparells

- Cues de maniobres

- Rmin, Kvmin, Pmàx

- Seccions tipus

- Geometria aparells

- Implantació topalls

- Geometria planta

- Geometría longitud.

- Ubic. i  impl. aparells

- Geometria aparells - Rmin, Kvmin

- Geometria aparells

- Implantació aparells

- Implantació topalls
--

- Peralts

-- -- --

5. VIA

- Duresa carril

- Tipus i  impl. aparells

- Topalls

--

- Duresa carril

- Tipologia aparells

- Sistema de via

--

- Sistema de via - Sistema de via - Sistema de via - Sistema de via

--

6. ELECTRIFICACIÓ

- Simulacions consums

-- --

- Pals de catenària - LAC

- APS

- Prismes i arquetes

- Armaris
--

- Alçada LAC

-- -- --

7. SISTEMES

- Def. i  ubic. elements

- Geometria prismes

- Implantació senyals - Prismes i  arquetes - Def. i  ubic. elements

- Geometria prismes

- Geometria prismes - Prismes i arquetes

- Armaris

- Prismes i arquetes

- Armaris

- Prismes i  arquetes

- Armaris

- Prismes i arquetes - Prismes i  arquetes

--

8. PLATAFORMA

- Disseny estructural - Disseny estructural - Disseny estructural

--

- OC canvis - Prismes i  arquetes

- OC armaris

- Prismes i arquetes

- OC armaris

- Disseny estructural - Disseny estructural

- Impermeabilització

- Disseny estructural

- Impermeabilització

- Disseny estructural

- Impermeabilització

9. URBANITZACIÓ

- Paviment. i  Senyalit.

- Mobilitat i  Semaforit.

- Jardineria

- Implant. mob. urbà - Paviment. i  Senyalit.

- Mobilitat i  Semaforit.

- Jardineria

- Paviment. i  Senyalit.

- Mobilitat i  Semaforit.

- Jardineria

- SSAA

- Paviment. i  Senyalit. - SSAA

- Infraest. Soterrades

- Arbrat

- SSAA

- Infraest. Soterrades

- SSAA

- Infraest. Soterrades

- Vores

- Drenatge ciutat

- SUDS

- Reg ciutat - Jardineria ciutat

10. DRENATGE -- --

- Sistema de drenatge - En punts baixos P.L. - Sistema de drenatge - Sistema de drenatge - Sistema de drenatge - Sistema de drenatge

- Impermeabilització

- Disseny del drenatge - Cabals de desguàs

- Dimensionament

- Cabals

11. REG -- -- -- -- -- -- --

- Sistema de reg

- Impermeabilització

- Disseny del reg

--

- Cabals

12. PLANTACIONS --

- Contacte roda-carril

-- -- -- -- -- --

- Disseny de les 

plantacions
-- --

SUBSISTEMES CONDICIONANTS

SUBSISTEMES

CONDICIONATS
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 RESULTAT CONJUNT DE L’ACTUACIÓ URBANA I TRAMVIÀRIA A L’AV. DIAGONAL 

En aquest últim apartat de la descripció i justificació de l’actuació projectada es vol expressar de manera 

virtual el resultat conjunt de l’actuació que suposa la implementació de tots els projectes abans esmentats, 

associats tots ells a la transformació urbanística, mediambiental i de mobilitat de l’avinguda Diagonal entre 

el carrer Girona i la plaça de les Glòries, tots ells alineats cap a un objectiu comú, i de la que forma part el 

present projecte. 

La primera imatge correspon a la implantació tipus per l’actual calçada central, ara ocupada per 6 carrils 

de circulació (3+3), dos dels quals -els exteriors- són carril bus. Aquesta disposició actual es substitueix 

per la que es veu, a la imatge, a la part central de la Diagonal. D’esquerra a dreta: 

▪ Parterre amb arbrat (o andana, en cas de parada, com a la imatge adjunta) 

▪ Plataforma tramviària 

▪ Parterre central (o andana, en cas de parada, com a la imatge adjunta) 

▪ Carrils bici per a doble sentit de circulació 

▪ Parterre amb arbrat 

 

 

Figura 61. Imatge renderitzada de l’Av. Diagonal. Implantació per l’actual calçada central (dreta: costat muntanya) 

Aquesta implantació tipus es projecta, entre els carrers Girona (punt origen del projecte) i Marina. 

La segona imatge correspon al tram en rambla sota el qual existeix el túnel de l’ADIF, que ha obligat a 

disposar les vies a banda i banda del mateix. Les parades es situen sobre la pròpia vorera de la rambla, 

sense solució de continuïtat amb aquesta, tal com ja succeeix a la branca de la Diagonal de Trambesòs. 

 

 

Figura 62. . Imatge renderitzada de l’Av. Diagonal. Implantació per les actuals calçades laterals (dreta: costat mar) 

 

Les calçades laterals actuals es reconfiguren de manera que el tramvia conviu amb els carrils bicis, espais 

per a vianants i carrils de circulació, els quals esdevindran de caràcter absolutament local, de baixa 

velocitat. 

Això es dóna, en el present projecte, entre els carrers Marina i Cartagena, a l’arribada a Glòries (rambla 

dels Encants). 

S’observa en tots els casos la eliminació dels pals i del fil de contacte de la catenària, en disposar un 

sistema d’alimentació elèctrica de tracció exent d’aquests elements, amb la qual cosa, la integració 

paisatgística és absoluta amb l’entorn urbà, en un disseny on s’ha donat prioritat, des d’un punt de vista 

de la mobilitat, al vianant, als ciclistes i als usuaris de transport públic (en aquest cas, del tramvia), amb 

aquest ordre. 
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8.   DESCRIPCIÓ DE L’OBRA PROJECTADA 

 INTRODUCCIÓ 

Es descriu en els següents apartats l’execució i valoració de l’obra objecte del present projecte, segons els 

següents capítols: 

▪ Treballs previs, enderrocs i moviment de terres. 

▪ Entibacions, fonaments, murs i estructures. 

▪ Subestructura de via. 

▪ Superestructura de via. 

▪ Pavimentació, jardineria i acabats de superfície. 

▪ Drenatge de via. 

▪ Xarxa de reg de l’àmbit tramviari. 

▪ Obra civil i arquitectura de parades. 

▪ Instal·lacions i equipaments no ferroviaris. 

▪ Instal·lacions ferroviàries. 

▪ Subministraments exteriors. 

▪ Desviament de serveis afectats. 

▪ Expropiacions, servituds i indemnitzacions 

 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 

8.2.1.   Treballs previs i eliminació d’elements existents 

Els treballs inicials de l’obra consistiran en l’eliminació d’elements existents. Per tant, es procedirà al 

desmuntatge, desinstal·lació, deconstrucció i demolició de tots aquells elements que s’han de retirar o 

eliminar per l’actuació objecte d’aquest projecte: 

▪ mobiliari urbà, 

▪ senyalització fixa viària (senyals de trànsit i panells informatius), 

▪ senyalització variable lluminosa (semàfors), 

▪ elements d’enllumenat públic i de videocàmeres, 

▪ paviments de calçades i voreres, 

▪ obres de drenatge i clavegueram, 

▪ obres de fàbrica diversa, 

▪ marquesines i instal·lacions de les parades La Farinera i Glòries, 

▪ desmuntatge d’elements de via i d’electrificació, 

▪ prismes, pous i arquetes tramviàries que interfereixen amb l’obra nova. 

També es consideren els enderrocs i desmuntatge dels elements i obres provisionals que cal executar per 

garantir el servei mínim tramviari i el funcionament normal –encara que restringit- del trànsit rodat i de 

vianants. 

Els paviments actuals de voreres i calçades seran enderrocats abans de fer les explanacions. Els principals 

materials a retirar són: 

▪ panot 

▪ subbase de formigó 

▪ productes resultants de la demolició i fresat de paviments bituminosos 

▪ llambordes 

▪ vorades i rigoles 

8.2.2.   Moviment de terres 

Els moviments de terres d’aquesta obra provenen bàsicament de l’explanació i sanejament de la nova 

plataforma tramviària. Normalment, la caixa de paviment de la zona tramviària te un gruix de 79 cm, 

incloent 22 cm de tot-ú. 

Els volums calculats inclouen la de la caixa de la via i la dels prismes multitubulars d’energia i 

comunicacions de la connexió tramviària (generals i de l’ACT) fins a la cota d’excavació de la plataforma 

de via. El del prisma de l’ACT és completa, doncs la cota inferior de la rasa coincideix amb la de la 

plataforma; en canvi, per als prismes laterals, donat que la cota de fons de rasa és normalment inferior a 

la de la plataforma, en aquest capítol d’obra s’inclou explícitament una sobreexcavació (en rasa, executada 

des de la plataforma) per a aquests prismes. SI els prismes no estan adosats a la plataforma, els volums 

es determinen a part, en tota la seva fondària, com a excavació en rasa. 

El moviment de terres associats a la de l’obra civil dels sistemes i de les obres singulars (subestacions 

elèctriques, nous pous i galeries de connexió al clavegueram, actuació sobre el túnel de l’ADIF a l’entorn 

del carrer Marina, etc.,), s’inclouen en els seus subcapítols corresponents. 

Es considera que tot el material excavat es porta a abocador. Si amb els assajos pertinents es comprova 

que el material té qualitat mínima i sempre amb l’autorització de la direcció facultativa es podrà estudiar la 

possibilitat de reaprofitament. 

D’acord amb l’Annex 6 “Geologia i geotècnia”, s’adoptat uns coeficients d’esponjament de 1,7 per a les 

demolicions i de 1,2  per a les excavacions. 

Tenint en compte els resultats de les plaques de càrrega executades en zones de terciana, s’ha previst 

una recompactació de la coronació de l’explanada al 100% del próctor modificat en totes aquestes zones. 

En cas que aquesta recompactació no sigui suficient per tal d’assolir les característiques d’explanada 

requerides (E1) es preveu fer un saneig de 20 cm de gruix i substitució per tot-u artificial. 

Dels resultats de les cales, es preveu a efectes d’amidament que es necessitarà fer sanejaments a un 

100% de l'àrea total de l’àmbit del tramvia. Els reblerts fins a cota d’explanada es realitzaran amb material 

seleccionat. Si el reblert necessari té un gruix inferior a 10 cm, aquest es farà amb formigó HM-20/B/20/I. 

En base a les cotes relatives de la rasant actual i la rasant projectada, i als gruixos de les demolicions dels 

paviments existents (paviments de vials i voreres) es determinen els gruixos de l’excavació i/o reblert en 

cada zona, obtenint els volums d’enderrocs, excavacions i reblerts que es resumeixen a l’Annex 11 

“Enderrocs i moviments de terres”: 
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Concepte Total (m3) 

Enderrocs (m3) 18.013,25 

Excavació de terres (m3) 10.200,21 

Reblert de terres (m3) 1.724,42 

Reblert de formigó (m3) 81,36 

Taula 22. Resum volum de terres i enderrocs 

 

 ENTIBACIONS, FONAMENTS, MURS I ESTRUCTURES 

Aquest capítol inclou l’execució de l’obra civil completa, incloent les excavacions i reblerts necessaris, dels 

pous de registres singulars (amb connexió en galeria al col·lector central de l’avinguda Diagonal), incloent 

els estrebats i estintolaments de rases profundes, de l’obra d’adaptació de l’accés al recinte que conté la 

comporta soterrada de Roger de Flor, i de la nova subestació elèctrica de tracció sota la calçada del carrer 

Nàpols, en el encreuament del lateral costat mar de l’avinguda Diagonal. 

També inclou l’obra d’adequació del túnel de l’ADIF i de la sortida d’emergència que interfereixen amb la 

plataforma tramviària entre els carrers Nàpols i Padilla, però la valoració d’aquests treballs s’ha segregat 

en un capítol a part a nivell d’annex de la Memòria i de Pressupost, per facilitar la creació d’un lot d’obra 

segregable de la resta de l’actuació. 

A l’Annex 12 “Estructures” s’inclou la justificació i càlculs del dimensionament i comprovació de tots els 

elements estructurals esmentats. 

8.3.1.   Pous de registre singulars de connexió al clavegueram 

Les estructures descrites en aquest apartat són les relatives a l'execució dels pous de registre sobre el 

col·lector existent de clavegueram que discorre per la calçada central de l'av. Diagonal, una pantalla 

paral·lela a una canonada d'aigua potable per tal de poder excavar en cas de reparació d'aquesta i 

l'actuació sobre la comporta de BCASA situada al carrer Roger de Flor. 

Hi ha dos tipus de pous de registre: 

▪ el que el pou se situa sobre el propi col·lector, amb una de les seves parets situada sobre la vertical 

de l'"hastial" del mateix 

▪ el que el pou de registre queda separat del col·lector i es connecta amb aquest lateralment mitjançant 

un T130. 

En el primer, l'accés implica enderrocar part de la volta del col·lector i en el segon, part de la paret lateral 

del col·lector. 

En el cas del pou de registre amb accés lateral, la tipologia constructiva seleccionada és una estructura 

convencional de formigó armat, un marc que es construeix en tres fases per evitar que l’estructura existent 

pateixi  l’impacte del nou accés. El marc servirà per al sosteniment de l’estructura existent ja que és molt 

sensible degut a la seva antiguitat i per a ser una obra de maçoneria.  

La pantalla de formigó armat es planteja de 45 cm de gruix i té una longitud aproximada de 90 m. En cas 

que fos necessària una excavació per tal de realitzar una reparació a la canonada, l'excavació màxima per 

la qual s'ha projectat serà de 50 cm per sota la canonada. A més caldrà realitzar una estrebada enfront la 

pantalla per tal d'apuntalar la pantalla de formigó i controlar aixi, els desplaçaments en cap de la 

mencionada pantalla. 

8.3.2.   Accés al recinte de la comporta de BCASA al creuament ambRoger de Flor 

L'actuació sobre la comporta de BCASA situada al carrer Roger de Flor consisteix en la reposició de l'actual 

comporta per una de nova. La nova proposta de traçat del tramvia fa que l'actual comporta sigui 

incompatible amb la futura rasant pel que es fa necessaria la reducció del gruix d'aquesta comporta. 

Es proposa una nova comporta de 20 cm de gruix en comptes dels 30 cm actuals i el repicat d'aquest 10 

cm dels murs perimetrals que fan de contenció de les terres. 

8.3.3.   Recinte de la nova subestació elèctrica de tracció a Nàpols 

S’ ubica una subestació elèctrica de tracció a la intersecció de l’Avinguda Diagonal amb el carrer Nàpols. 

Aquesta nova SET tramviària s’executa només a nivell d’obra civil, sense els equips i instal·lacions a la 

fase 1, perquè no és estrictament necessària per a l’operació en aquesta fase, però es construeix ara, per 

evitar aixecar els carrers exclusivament en aquesta zona quan s’executi la resta de la connexió fins a 

Francesc Macià. 

S’ha dissenyat com una estructura de formigó soterrada sota el carrer Nàpols. El recobriment mínim de 

terres serà de 1.5 m per permetre el pas del tots els serveis urbans. Aquesta estructura servirà de edifici 

tècnic per diferents equips que alimenten la línia del tramvia.  

Es conforma per una llosa de fons de 0.4 m sobre la qual es fonamenta la resta de l’estructura de la 

subestació: murs de 0.35 m i un forjat superior compost per bigues prefabricades, prelloses i una capa de 

compressió. Addicionalment, la subestació compte amb un pou per extreure i/o instal·lar equips i un pou 

de ventilació.  

 

 

Figura 63. Subestació elèctrica de tracció soterrada al creuament de l’Av. Diagonal amb el carrer Nàpols. 
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L’execució d’aquesta estructura s’efectuarà in situ a excepció del elements estructurals prefabricats.  

Tanmateix, l’excavació es realitzarà amb mitjans mecànics a cel obert. Degut a les limitacions d’espai es 

projecta una paret de pilons com a suport temporal de les terres. 

A més a més, aquesta comptarà amb una sèrie de puntals per assegurar l’estabilitat de l’excavació. La 

utilització d’aquesta pantalla provisional de pilons està motivada pels següents motius: 

▪ La utilització d’una pantalla continua integrada en l’estructura definitiva hauria exigit qualsevol altre 

tipus de sosteniment temporal d’aproximadament 3 metres d’altura, ja que s’ha de comptar amb els 

recobriment mínim de 1.5 m de terres, el cantell de la coberta i el cantell de la biga de lligat 

▪ Els cables dels equips entren a la subestació elèctrica a nivell de sòl tècnic. Per aquest motiu 

s’exigeix poder accedir al extradós del mur en tota la seva altura.  

Addicionalment, aquesta solució ofereix una solució monolítica, estanca i amb acabats interiors encofrats.  

Finalment, un cop acabada l’execució de l’estructura es realitzarà un reblert de terres amb material tot-u 

artificial i la pavimentació prevista.  

8.3.4.   Afecció al túnel de l’ADIF a Marina 

La coberta del túnel ferroviari que passa sota la confluència del carrer Marina amb l’avinguda Diagonal cal 

adaptar-la per dues raons: reduir el pendent longitudinal del traçat tramviari i per deixar l’espai suficient 

fins a la superfície perquè hi càpiga la superestructura de via. L’augment de reblert i càrregues que se’n 

deriva, obliga a actuar sobre la coberta, abans d’executar la urbanització i la plataforma de via. 

El Proyecto de construcción relativo al soterramiento del ramal de RENFE entre las bifurcaciones de Clot 

y Aragón de la línea Barcelona-Tarragona va ser redactat per INGYPLAN S.A. amb data de novembre de 

1989. Als plànols de projecte de definició geomètrica de les bigues pretesades que configuren la 

coberta del túnel a l’esmentada cruïlla consten dos tipus de seccions, de cantells 0.80 m i 0.45 m, mentre 

que un escaneig recentment realitzat el novembre de 2016 per TOYSER S.A. mostra bigues de cantells 

0.60 m i 0.50 m segons les diferents seccions següents, numerades seguint la seva proximitat a 

la sortida d’emergència que hi ha situada al carrer Marina, al costat mar de la cruïlla amb l’avinguda 

Diagonal:  

▪  Secció tipus 1: en blau a la Figura 1 inferior. Correspon a la zona de la sortida d’emergència.  

▪ Bigues prefabricades de cantell 0.60 m amb 1.70 m entre eixos.  

▪ Llum 12.60 m (12.0 m entre cares interiors de murs).  

▪ Llosa de 0.20 m.  

▪ Secció tipus 2: en vermell a la Figura 1 inferior.    

▪ Bigues prefabricades de cantell 0.60 m amb 2.40 m entre eixos.  

▪ Llum 12.60 m (12.0 m entre cares interiors de murs).  

▪ Llosa de 0.20 m.  

▪ Secció tipus 3: en verd a la Figura 1 inferior. Correspon a la zona on en carrer Consell de Cent 

interseca a l’avinguda Diagonal.  

▪ Bigues prefabricades de cantell 0.50 m amb 0.70 m entre eixos.  

▪ Llum 9.60 m (9.0 m entre cares interiors de murs).  

▪ Llosa de 0.20 m.  

 

 

Figura 64. Fotografia de 180º desplegada indicant les tres seccions de la coberta del túnel d’ADIF (TOYSER S.A.)  

 

Sobre totes tres seccions esmentades es preveu el futur pas del tramvia amb sobreelevacions de la rasant 

actual que obliguen a recàlculs precisos de la reserva de capacitat portant de la coberta front l’augment de 

càrregues, no podent-se basar aquests en hipòtesi o conjectures de quanties d’armat sinó en una 

determinació precisa de la geometria de les bigues prefabricades pretesades i de la seva armadura activa 

longitudinal i els estreps de tallant. Atès que durant la redacció d’aquest projecte no es disposà del projecte 

‘as built’ d’aquesta coberta, es va estimar necessari dur a terme una campanya d’assaigs no destructius 

per tal de determinar la geometria exacta de les bigues, així com el seu armat principal.  

Els resultats de les campanyes d’assajos es van recollir als següents documents: 

• “Reconeixement geofísic per la caracterització estructural del sostre del túnel ferroviari d’ADIF sota 

la confluència dels carrers Diagonal i Marina, Districte de l’Eixample, Barcelona”, redactat per 

Eriscan, amb data 28/03/2018. 

 

• “Resultats Segona Campanya Investigació Coberta Túnel ADIF entre Marina i Diagonal”, redactat 

per la UTE GPO- SENER-TYPSA.  

Finalment, l’anàlisi estructural de la coberta i de les possibles alternatives es va recollir al document 

“Tramificació Actuacions Coberta ADIF”, redactat per la UTE GPO- SENER-TYPSA. 

Per la seva part, la caracterització de la sortida d’emergència es va realitzar mitjançant una inspecció visual 

que es va recollir al document “Informe Visita Sortida d’Emergència”, redactat per la UTE GPO- SENER-

TYPSA. 

Les actuacions a realitzar per a adaptar el pendent de l’avinguda Diagonal al pas del Tramvia es poden 

agrupar en dues grans categories: 

• Túnel: substitució o reforç de la coberta de bigues existent. La zona de la coberta existent del túnel 

d’ADIF entre el carrer de la Marina i el carrer del Consell de Cent es pot dividir en 2 trams en funció 

de l’actuació que s’hi durà a terme: 

o Tram 1: Correspon a la cruïlla del carrer del Consell de Cent amb l’Avinguda Diagonal. 

Les bigues prefabricades tenen un cantell de 0,50 m i una separació entre eixos de 0,90 
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m. La distància entre cares interiors de les pantalles on es recolzen les bigues és de 8,80 

m. Donat que l’anàlisi estructural realitzat al document “Tramificació Actuacions Coberta 

ADIF” mostra que només presenta problemes a flexió amb un factor de seguretat és molt 

proper a 1, es planteja un reforç mitjançant bandes de fibra de carboni (FRP). 
 

o Tram 2: Va des de la cruïlla del carrer de la Marina amb l’Avinguda Diagonal a la cruïlla 

del carrer del Consell de Cent amb l’Avinguda Diagonal. En aquest tram es preveu la 

retirada i substitució de les bigues de la coberta actual. 
 

• Sortida d’Emergència. La sortida d’emergència existent a la cruïlla entre al carrer de la Marina i 

l’Avinguda Diagonal quedaria, amb la nova urbanització projectada, damunt del traçat del tramvia. 

Per tant s’haurà de desplaçar 10 metres cap al costat mar (allunyant-se del túnel d’ADIF). Es 

preveu executar la nova sortida d’emergència amb pantalles de formigó armat de 60 cm de gruix i 

una llosa de coberta de 40 cm de gruix i encastada a les pantalles. 

8.3.5.   Afecció del col·lector de Diagonal al creuament amb Sicília 

La coberta en volta del col·lector de Diagonal al voltant del creuament amb el carrer Sicília es troba molt a 

prop de la nova rasant definida per al tramvia i la futura urbanització. Degut a la impossibilitat d’aixecar-la 

si no es creen pendents transversals inasumibles, cal rebaixar la coberta del col·letor en uns 110 metres 

de longitud, dividits en 2 trams d’uns 70 m més 40 m, del PK 0+650 al 0+719 i PK +741 al 0+784, en el 

tram de la Diagonal abans i després del creuament amb el carrer Sicília, doncs el recobriment existent 

entre el col·lector i la futura rasant és inferior a 47 cm, la qual cosa no permet instal·lar la plataforma 

tramviària (carril + llosa 22+25 cm). 

El col·lector de clavegueram afectat és el que discorre per l’Avda.Diagonal, pel centre de calçada, de 

secció NT 1989, secció en volta de 5.60x4.10m.  

La solució consensuada amb BCASA consisteix en substituir la secció del col·lector, rebaixant la seva 

alçada de 4.10 m a 3.15 m.  

Per validar la secció hidràulica dissenyada, s’ha encarregat un estudi hidràulic a la UPC en el que s’han 

valorat els efectes locals del canvi de secció, tenint en compte la geometria de la xarxa i la singularitat dels 

col·lectors afluents que incideixen quasi ortogonals al col·lector principal. Els resultats són que el 

comportament del nou col·lector és similar al comportament del col·lector actual, per tant el disseny 

projectat es considera vàlid. 

La solució recollida al projecte consisteix en demoldre el tram de col·lector existent i executar un nou 

col·lector de formigó armat amb una secció tipus rectangular de dimensions interiors 5.60 x 3.15 m. Els 

gruixos de la solera i llosa superior són de 0.60 m, i els dels murs “hastials” són de 0.50 m. 

En el tram del nou col·lector es projecten 3 pous de registre, 2 d’accés lateral i 1 d’accés vertical. Aquests 

pous mantenen la ubicació i tipologia dels pous previstos en el projecte d’urbanització, en el que no es 

considerava l’afecció a aquest col·lector.  

Els treballs d’execució de les estructures de l’afecció del col·lector contemplen vàries fases que inclouen 

l’ús de canonades i apuntalaments provisionals per tal de que el col·lector segueixi en servei durant la fase 

de construcción. Aquestes fases venen recollides i detallades en els plànols del present projecte. 

Per tal d’accedir al col·lector existent i procedir a la seva demolició i execució del nou, es realitzarà una 

excavació del terreny existent fins a 5.8 metres de profunditat. Les terres es trobaran contingudes a banda 

i banda del col·lector, per pantalles de pilons de formigó armat de 0.60 m de diàmetre amb una separació 

de 0.75 m entre eixos de pilons. La longitud dels pilons és de 10 m.  

L'actuació de l’afecció del col·lector queda recollida a l’Annex 12. Estructures (càlculs estructurals) i a 

l’Annex 20. Serveis Afectats (justificació hidràulica). La valoració econòmica de les obres es recull en un 

capítol del pressupost (05.Estructures.04Afecció col·lector Diagonal Sicília), però també s’incorpora al 

resum de la taula de serveis existents. 

 

Figura 65. Secció tranversal del col·lector amb forat vertical 

Es projecten transicions de la volta a la coberta plana, amb l’objecte de minimitzar les pèrdues de càrrega 

hidràulica (en aquest cas, l’alçada interior es projecta de 4,09 m interior. 

 

Figura 66. Secció tranversal del col·lector, secció de transició 
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 SUBESTRUCTURA DE VIA 

8.4.1.   Plataforma de via 

La plataforma de via per on està previst que transcorri el tramvia constitueix una llosa de formigó armat “in 

situ” sobre una subbase granular de de tot-u artificial. Consta de dues vies separades pel prisma 

longitudinal multitubular de l’ACT. Per aquest motiu, la plataforma es projecta sobre la base de 6 càrregues 

per eix de 12 Tn i es construirà com a dues lloses independents de formigó armat, una per cada via. Les 

vies són d’ample europeu amb separació entre de carrils de 1.435 m fixades a la llosa cada 70 cm com a 

màxim. L’ample màxim d’aquestes lloses és igual a 2.7 m. No obstant, aproximadament cada 40-35 m 

s’instal·len arquetes que reduiran l’amplada fins a 2.3 m. 

El gruix mínim de llosa serà de 25 cm, que lleugerament s’augmentarà cap al centre de via, degut al 

bombament de la llosa que assegura el drenatge transversal de la via, disposant el punt alt a l’eix del carril 

de l’ACT. A més a més, la ubicació de canaletes transversals de drenatge obligarà a construir la llosa  en 

mòduls de 22-25 metres de longitud màxima. Tot plegat es construirà sobre una capa de formigó de neteja 

i anivellament de 10 cm de gruix que es vessarà sobre la subbase granular. 

Es diferencia la plataforma “protegida” exclusivament per al tramvia (normalment acabat amb gespa) de la 

plataforma en creuaments amb el trànsit general (normalment acabat amb aglomerat asfàltic). A la figura 

45 de la página 46 es mostren aquests dos casos típics. 

Sota situació de càlcul d’Estat Límit Últim i característica d’Estat Límit de Serveis, es dimensiona l’armat i 

es verifica que el desplaçament relatiu en vertical a l’extrem de la llosa és inferior a 2 mm (màxima 

admissible per al carril), l’apertura màxima de fissura és inferior a 0,3 mm segons s’especifica a l’EHE-08 

i que la màxima tensió sobre el terreny no supera l’admissible calculada amb la GCOC-09. 

En l’Annex 13 “Plataforma de via” s’inclouen els càlculs pel Mètode d’Elements Finits (programa ROBOT) 

i el dimensionament estructural de la llosa considerada com un fonament sobre medi elàstic de Winkler, 

amb una vida útil de 50 anys. 

La construcció de la plataforma es farà per trams (illes i creuaments successius) tractant de minimitzar 

l’afecció al trànsit tant rodat com peatonal. S’executarà després de desviar i reposar els serveis urbans 

afectats, i de les explanacions (enderrocs i moviment de terres) previstes de la via, i a la vegada que els 

elements que s’integren a la plataforma. Les explanacions inclouran normalment l’excavació de la major 

part dels prismes i arquetes generals i de l’ACT, que s’expliquen en l’epígraf següent. 

El procés constructiu de la plataforma, en la que s’inclouen activitats d’altres parts com el drenatge i la 

superestructura de via, es portarà a terme amb aquest ordre: 

▪ Explanacions generals (plataforma de via, prismes i arquetes) 

▪ Compactació del fons de l’excavació 

▪ Extensió i compactació de la subbase granular de tot-u artificial (22 cm) 

▪ Sobreexcavació de rases i pous 

▪ Encofrat i formigonat de prismes i arquetes 

▪ Extensió de la capa de neteja i anivellament (10 cm) 

▪ Muntatge de pòrtics de sustentació de via (un pòrtic per via) 

▪ Alineació i anivellament dels carrils (i aparells) de via, amb les seves subjeccions 

premuntades 

▪ Encapsulat de subjeccions i col·locació dels elements de càmbra de la via 

▪ Encofrats de llosa (juntes) 

▪ Col·locació dels elements de drenatge de via 

▪ Muntatge de les barres d’acer de les lloses (amb separadors sobre la capa de neteja) 

▪ Pontejat elèctric de les gàbies d’acer 

▪ Col·locació dels tubs embeguts de canalitzacions secundàries 

▪ Formigonat de la llosa (25 cm) 

▪ Serratge de les subjeccions de via segons segon anivellament final 

A continuació s’executaran els treballs d’acabat de via, explicats més endavant. 

8.4.2.   Bases, prismes, pous i arquetes de sistemes 

En aquest apartat s’inclouen els següents elements d’obra civil, incloent els moviments de terres (que no 

estiguin inclosos en els d’explanacions de la plataforma) i els encofrats laterals de rases i pous: 

▪ Conductes de mitja tensió, baixa tensió i telecomunicacions generals 

▪ Conductes de mitja tensió, baixa tensió i telecomunicacions de l’ACT 

▪ Bases de formigó per armaris i arquetes de senyalització 

▪ Bases, sistemes de detecció en via i SAE 

Les canalitzacions multitubulars són els prismes formigonats amb bateries de tubs de diversos diàmetres 

que donen servei o al sistema d’energia del tramvia o be als diversos elements de plataforma  A més, es 

fan servir per altres propòsits com es el pas de cables de fibra òptica, cablejat de la xarxa semafòrica, etc. 

 

 

Figura 67. Canalització multitubular abans del formigonat 
 

Al present projecte s’han previst un conjunt de canalitzacions de mides variables en funció de la seva 

utilització. S’han definit els següents tipus: 

▪ 15 multitubulars en línia (per a MT, BT i telecoms generals) 

▪ 5 multitubulars d’energia de tracció (per a MT, BT i telecoms de l’ACT) 

▪ 3 multitubulars secundàries (connexions diverses d’elements de via) 
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Els prismes multitubulares es formaran amb les bateries de tubs separats les distancies adients per a poder 

vessar el formigó i el vibrat adequat mitjançant separadors plàstics. Aquest estaran fabricats en polipropilè. 

Les arquetes de registre de les canalitzacions del tramvia tindran una doble funció. 

Durant la construcció permetran fer l’estesa i introducció als tubs del cablejat funcionant com a càmeres 

d’estesa. Per a permetre aquesta funcionalitat, a més de la mida, és convenient que la forma sigui 

rectangular. Durant l’explotació, aquestes arquetes faran la funció de accés per a registrar i inspeccionar 

les conduccions, realitzar noves connexions, derivacions i el manteniment en general. 

El criteri de dimensionament de la part superior de les arquetes, ha estat l’encabir les tapes dins de l’espai 

disponible dels 7,32 m amb la mínima afectació per als elements laterals que delimiten la plataforma 

respecte de la urbanització, com vorades, platines, etc. Per la qual cosa, a les zones d’arqueta es redueix 

la llosa de suport de la via de forma que la paret de l’arqueta resti a 25 cm del pern exterior de la subjecció. 

 

Figura 68. Posició de l’arqueta respecte a la via 

 

 

Figura 69. Comptabilització forma d’arqueta i platina de la urbanització 

Per la banda dels elements de urbanització, les dimensions projectades aprofiten l’espai disponible 

compatibilitzant tots els elements. Quan això esdevé impossible per la necessitat de que les arquetes 

siguin mes amples que l’espai disponible (arquetes tipus 1), es crea l’arqueta tipus 1B, amb un coll per a 

la tapa de mida exterior d’1m, i la resta es desenvolupa sota el element de urbanització como es pot 

apreciar a la figura següent. 

Al present projecte es proposa la substitució de la catenària aèria convencional per un altre sistema 

d’alimentació elèctrica mitjançant un carril energitzat a l’entrecarril de cadascuna de les vies (ACT). Aquest 

sistema prescriu múltiples punts d’alimentació al carril d’energia, la qual cosa requereix un aparellatge 

especial que ha d’estar allotjat dins d’arquetes properes a la via, essent la seva posició en via doble, 

típicament a l’entrevia. 

 

Figura 70. Arqueta tipus per a l’ATC 

 

Aquestes arquetes han de complir uns requeriments determinats com els de 70 cm de profunditat màxima 

i estar habilitades amb un sistema de drenatge per tub per evitar l’aigua a l’arqueta. Al projecte es preveu 

aquesta arqueta en varies posicions, amb fons i sense fons a les zones a sobre d’estructures. 

8.4.3.   Tapes per a arquetes 

Les tapes de les arquetes de registre es poden classificar principalment en dos en funció de la ubicació de 

cadascuna de les arquetes: amb presencia permanent o eventual de càrregues de trànsit, les tapes seran 

de tipus D-400. Sense presència de trànsit seran de tipus B-125, tot segons la EN 124. 

 

                  

 

Figura 71. Tapa per a càrregues de trànsit (D-400) i tapa per a zones fora de trànsit (B-125) 
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 SUPERESTRUCTURA DE VIA 

La superestructura de via definida en aquest projecte està formada pels: 

▪ Carrils 

▪ Subjeccions o sistema de via 

▪ Aparells de via 

En l’Annex 14 “Superestructura de via” es detalla la seva descripció. A continuació es destaca els aspectes 

constructius i del subministrament del elements de que consta. 

8.5.1.   Carril tractat i soldat 

El carril contemplat al present projecte es el carril de gola tipus 60E2 segons la norma EN-14811, 

antigament denominat Ri60N, d’acer no alat (C-Mn); el grau d’acer serà com a mínim R260 amb un rang 

de duresa (HBW) de 260 a 300, segons la EN 14811. En la figura 42 s’inclou una secció del carril amb les 

seves característiques geomètriques. 

Per prevenir danys al carril en la posada a l’obra, millorar la seva durabilitat i eliminar en el possible els 

sorolls al carril, es procedirà a realitzar diferents tractaments específics a la zona de rodolament. 

El carril serà subministrat previsiblement en barres de 18 m per a facilitar el transport en la ciutat. Per a la 

formació de les corbes, fins a un radi de 80 m es considera que les pròpies fixacions absorbeixen la tensió 

radial del carril en corba. Per sota d’aquest radi, és convenient, que el carril sigui corbat prèviament a la 

seva col·locació. D’aquesta manera, el carril arriba a l’obra al lloc de posta sense que les fixacions treballin 

més del que deuen. 

És preferible fer-ho a taller amb les màquines de corrons adequats i amb la supervisió especialitzada 

adequada. S’haurà de fer el correcte replantejament de les corbes a l’obra, els plànols de replanteig dels 

trama a corbar i s’haurà de tenir especial precaució amb la ma (esquerra o dreta) a la que s’hagi de corbar. 

El carril tramviari té forma asimètrica, al contrari que els Vignole habituals. 

Aquest mateixos carrils de curvatura reduïda seran sotmesos a tractament tèrmic (o recàrrega anticipada), 

per qualsevol dels procediments del mercat consistint bàsicament en la substitució de l’acer original del 

carril per un altre amb molta més resistència al desgast. La substitució es realitza al cap del carril com a 

prevenció del desgast i a la cara activa del mateix per a retardar en el possible l’aparició de desgast 

ondulatori i envelliment del carril. Aquests fenòmens alteren la rugositat i provquen grinyol. 

El carril serà aïllat elèctricament, a més pels components del sistema de via, de forma preventiva a base 

de pintura de polieuretà d’alt aïllament, tipus Editack d’Edilon o semblant. Aquesta pintura serà aplicada al 

carril en spray al taller o lloc apropiat  per a garantir la correcta aplicació del producte i serà aplicat a tots 

els elements de via, com aparells de via, caixes per drenatge, caixes de motors del accionaments, etc, i 

en general tot amb contacte amb el carril. Aquesta pintura serà aplicada abans de la col·locació dels 

elements de càmera. 

Les característiques bàsiques del material seran les següents: 

▪ Químicament estable 

▪ Alta resistència mecànica a la perforació 

▪ Funcions adhesives 

L’aplicació es realitzarà en capa d’ aproximadament 1 mm, gruix que afavoreix a mes la protecció mecànica 

del carril. Es convenient abans de l’aplicació, la neteja del carril amb sorrejat de la superfície el mateix.  

Es preveu que les soldadures siguin aluminotèrmiques, realitzades pel sistema KLK, Railtech o qualsevol 

semblant. Es realitzaran per tant soldadures en el carril al lloc de l’obra, i abans de la seva col·locació, 

entre les barres subministrades de 18 m. Tanmateix, es realitzaran les soldadures necessàries en la unió 

i muntatge dels aparells de via, que comporten un bon numero d’elles, essent 10 per aparell simple el més 

habitual. 

8.5.2.   Sistema de via 

El sistema de via es composa dels següents elements. 

▪ Placa de recolzament. 

Aquest element, de poliamida i de mides 440x200x10 mm permet tenir una plataforma plana i una bona 

referencia per aconseguir un òptim nivell al formigonar. El formigona ha de quedar enrasat amb la placa. 

▪ Beïnes plàstiques. 

Son els tacs roscats plàstics que queden embeguts al formigó i on s’allotgen els perns d’ancoratge. Es 

l’element que permet el posterior desmuntatge de la via en cas necessari. Esta fabricat en poliamida. 

▪ Placa base 

Placa injectada de poliamida amb un 30% de fibra de vidre PA6-GF30. 

▪ Placa guia 

Peça de poliamida que s’adapta a la placa base facilitant l’estabilitat del conjunt.Serveix de recolcament 

del clip. 

▪ Perns d’ancoratge i volandera 

Tirafons segon la EN ISO 898-1, de resistència mínima a la tracció de 500N/mm2, límit d’elasticitat de 300 

N/mm2 

▪ Clip elàstic 

Es un clip tipus SKL 21, en acer.  Segons EN 10089, amb una elasticitat màxima de 11kN i un recorregut 

de ressort de 14mm. 

 

Figura 72. Clip elàstic SKL 21 
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▪ Pad de assentament a la subjecció 

Es el pad elàstic que prové de propietats antivibratories al sistema, permeten la deflexió del carril, fabricat 

en EPDM i amb una elasticitat estàtica de 30kN/mm. 

▪ Pad d’aïllament fora de subjecció 

Perfil de EPDM en base del patí del carril per a les zones fora de la subjecció, permetent el moviment 

vertical del carril però aïllant-lo de la humitat i d’elements externs. Estarà recolzat sobre un porex de forma 

que mai el sistema de via entre en contacte amb la llosa i tenint sempre 2 cm per sobre de la llosa. 

 

 

Figura 73. Vista del pad d’aïllament i porex entre subjeccions 

 

▪ Elements de càmera 

És l’element que proporciona aïllament al sistema de via. Construït amb granulat de neumàtic reciclat, es 

fabrica a mida i subministrat segons el sistema de via específic. 

 

 

Figura 74. Element de càmera 

▪ Cobertura de subjecció 

Per tal de permetre l’eventual desmuntatge del carril, els elements que composen la subjecció han d’estar 

protegits. S’haurà de incorporar a la subjecció un cap plàstic que cobreixi totalment la subjecció i que un 

cop remoguda permeti accedir al clip i al cap del pern per a descargolar-ho i poder desmuntar el carril. 

 

 

Figura 75. Vista dels protectors de la subjecció 

 

▪ Segellat del carril 

Es realitza el segellat de la unió del carril amb el paviment o superfície d’acabat, amb resines de poliuretà. 

Per tal de garantir l’estanqueïtat del sistema de via. 

 

▪ Perfil metàl·lic als creuaments 

Als creuaments amb tràfic rodat es flanquejarà cada carril amb un perfil metàl·lic o platina anomenat 

“bulbo”, segons la norma EN 10067, en acer laminat en calent per a garantir la integritat del sistema de 

via davant dels impactes del tràfic transversal. 

 

 

Figura 76. Platina metàl·lica als encreuaments amb tràfic rodat 

8.5.3.   Desviaments 

Els desviaments de via tramviaris, i tots els derivats de la seva combinació (escapaments o diagonals i 

bretelles), es composen de dos parts fonamentals. El canvi (en requadre blau a la figura adjunta) que conté 

les parts mòbils, i el creuament (en verd) amb les parts fixes. 
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Figura 77. Desviament de via estàndard. Parts fonamentals 

 

El seu disseny, construcció i muntatge tenen una gran interferència amb altres subsistemes com el 

drenatge de via, l’electrificació per ACT i la plataforma. El sistema de fixació a la llosa serà del mateix tipus 

que per a la resta de la via. 

Prèvia aprovació de la comanda, amb el vist-i-plau explícit de l’ATM, els aparells de via inclosos al present 

projecte es subministraran a obra premontats i tindran les següents característiques: 

▪ El canvi 

Dues caixes fabricades a partir de perfil 60R2 a mode de contraagulla, mecanitzada en zona de acoblament 

d’agulla i ensamblada mitjançant soldadura a un perfil guia per a protecció d’agulla, d’acer laminat i a una 

placa base de 15 mm de gruix qualitat S275JR. 

El conjunt queda reforçat amb plaques lliscants de 100 mm d’amplada soldades a la placa base i al perfil 

guia, sobre las que es desplaça l’agulla en el seu moviment i que estan tractades en la seva superfície 

amb molibdè per a millorar el lliscament i evitar el seu desgast. 

Els canvis portaran xapes de tancament al taló que es fixem amb cargols per tal de para facilitar el 

desmuntatge. Les agulles seran elàstiques en acer 12/14% de manganès amb tall a 45° en el taló i 

preparació per la barra d’accionament del motor. 

▪ El creuament 

El conjunt del creuament és un bloc central d’acer forjat de 780 N/mm2 resistència mínima, amb 4 antenes 

soldades de perfil 60R2, potes de llebre sobre-elevades, mecanitzades per fressat en màquina CNC amb  

un pendent adequat per aconseguir un pas suau de la roda per la punta del creuament. 

Els contracarrils també seran fabricats amb perfil 60R2, muntant-se completament en taller units 

mitjançant llantes de separació de 70 x 10 i la seva cargoleria corresponent que, degudament marcats i 

referenciats en la seva posició, permeten reproduir el muntatge en via. 

Els motors dels accionaments es muntaran a l’aparell a la pròpia fàbrica per tal de garantir el correcte 

acoblament del conjunt de peces, encara que el subministrament de la caixa de l’accionament no sigui del 

mateix proveïdor. 

 PAVIMENTACIÓ, JARDINERIA I ACABATS DE SUPERFICIE 

Finalment, La plataforma de via presenta dues seccions generals que es diferencien pel tipus de cobertura 

sobre la llosa: 

▪ Secció en gespa: sobre la llosa de formigó s’extendrà un reblert de terres de 25 cm de gruix per 

permetre plantar-hi una cobertura de gespa. Aquesta secció es localitzarà al llarg de la major part 

del recorregut del tram. És la secció que s’utilitza quan només hi ha el pas del tram. 

▪ Secció en paviment: en l’encreuament de la via amb els carrers, sobre la plataforma es projecta un 

paviment de 25 cm de gruix, que és l’alçada de tot el sistema de via, el qual resta embegut. Es 

construirà normalment d’aglomerat asfàltic i eventualment, amb llambordes.  

8.6.1.   Secció en gespa 

L’acabat genèric amb gespa es composa dels següents elements: 

▪ Llosa de via amb formació de pendents per a permetre l’escorrentia i el drenatge 

▪ Llits de formigó pobre per a neteja i suport dels drens 

▪ Geotèxtil a tota l’amplada de la plataforma per a protegir la llosa i facilitar l’escorrentia 

▪ Sistema de tubs dren per transportar l’aigua d’infiltració 

▪ Terra vegetal per a suport de la gespa 

▪ Sistema de reg 

A les parades s’aplica el mateix sistema però, per facilitar el manteniment, s’inclou una geomalla de 

material plàstic como el que es pot apreciar a la figura a continuació.  

 

Figura 78. Geomalla a la via en zona de parades 
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Igualment, per reduir l’aportació de terra vegetal a les zones properes a les caixes dels accionaments de 

les agulles dels desviaments, es projecta envoltar la zona amb la col·locació de peces de formigó que pel 

seu disseny permeten el desenvolupament de gespa.  

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Peces de formigó (checker block) a zona aparells de via 

 

Aquest sistema també simplifica el drenatge de les parts confinades que crea el conjunt dels carrils del 

canvi i de l’ACT. 

En tots els casos, la gespa serà del tipus C-3 (Festuca arundinacea), àmpliament utilitzada a Barcelona. 

 

8.6.2.   Secció en paviment 

Normalment als encreuaments es disposarà entre els carrils de via i de l’ACT un paviment asfàltic, sense 

solució de continuitat amb la resta de la urbanització de l’entorn. Com a exceoció, a l’encreuament de 

Lepant amb Consell de Cent el recubriment per sobre de la llosa d’Adif és de 20 cm en el punt més crític. 

Per això en aquest punt no és pot plantar gespa i es pavimenta amb una llosa de granit de 10x10x10 cm.  

 

 

 

Figura 80. Detall paviment granit 10x10x10 cm. 

 

L’àmbit de la parada de l’intercanviador es pavimentarà amb peça prefabricada de formigó tipus llamborda 

de format rectangular de color gris càlid suau monocolor.  

Les peces es posen formant bandes de 30 cm d’amplada (dimensió de la peça en el sentit llarg). Aquestes 

bandes es disposaran en el sentit dels carrers Gran Via tal i com es detalla als plànols i es manté la mateixa 

alineació a totes les zones del projecte, la direcció de les franges mai es gira.  

Per potenciar la visibilitat de les franges, es treballa també amb una diferenciació de les juntes entre peces, 

així la junta entre les peces d’una mateixa franja es de 3mm i la junta entre franges és de 5 mm. 

Per altra banda, a les andanes, rampes d’accés i zones de vianants exclusives i compartides es disposaran 

diferents tipus de paviments, en concordància amb la urbanització de l’entorn viari. Es descriuen més 

endavant. 
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 DRENATGE DE VIA 

8.7.1.   Descripció constructiva del sistema 

Per implantar la xarxa de drenatge de la plataforma tramviària s’han seguit les directrius de Bcasa 

publicades a la "Guia de Criteris Tècnics Generals de la Xarxa de Clavegueram de la Ciutat de Barcelona".  

La via del tramvia es recolza sobre una llosa de 25 cm i el carril té una alçada de 22 cm. El tramvia es 

projecta, en la major part del traçat, amb un acabat verd. La via queda embeguda en terra vegetal on es 

promou el creixement de gespa del tipus C-3 (Festuca arundinacea). Als creuaments amb carrers, la via 

queda embeguda en el paviment del carrer.  

La imatge següent mostra la disposició dels tubs drens a la plataforma. 

 

Figura 81. Secció tipus. Disposició dels tubs dren 

 

A la cara superior de la llosa de plataforma es formaran pendents per tal de facilitar l’arribada de l’aigua 

que s’infiltri als trams amb gespa cap als tubs dren. 

Es preveuen tubs dren de PVC de diàmetres nominals 90 i 110 mm. Els tubs dren disposen d’unes 

obertures que permeten captar l’aigua continguda al terreny i transportar-la fins al punt de desguàs. Els 

tub dren s’instal·len sobre la llosa de plataforma envoltats per una capa de grava i un geotèxtil no teixit 

permeable.  

La capacitat de transport dels tubs dren depèn del pendent longitudinal del tram on van instal·lats. El 

pendent longitudinal dels tubs dren dependrà sempre del pendent longitudinal de la rasant del tramvia, no 

es preveuen trams a contrapendent.  

El sistema de drenatge del tramvia ha de conviure amb altres instal·lacions que es col·loquen també 

soterrades annexes a la plataforma tramviària. És el cas de les multi tubulars i de les arquetes 

corresponents. En nombroses ocasions, les arquetes de les multi tubulars intercepten totalment els tub 

drens de la plataforma. En aquests punts és necessari promoure punts intermedis de desguàs per als tubs 

dren. 

Depenent de la pendent longitudinal del tram la capacitat de transport dels tubs dren varia, de manera que 

a menor pendent longitudinal es necessita un major nombre de punts de desguàs.  

El desguàs dels tubs dren es preveu mitjançant un col·lector transversal de PVC-U de 200 mm de diàmetre 

nominal amb una pendent longitudinal del 2%. El tub quedarà instal·lat per sota de la cota rasant dels tubs 

dren i permetrà el desguàs d’aquests quan sigui necessari, ja sigui per l’existència d’una arqueta de multi 

tubular o be per necessitats relatives a la capacitat del tub. Cada tub dren es connectarà al tub transversal 

mitjançant un colze de PVC-U de 160 mm de diàmetre nominal.  

 

Figura 82. Detall connexió tubs dren a col·lector transversal de 200 mm 

 

El col·lector transversal de 200 mm desguassarà en un pou de registre ubicat fora de la plataforma 

tramviària. El col·lector transversal es podrà connectar directament a un embornal o pou de registre 

projectat dins del Projecte Executiu d’Urbanització sempre que estigui disponible aquesta connexió. En 

cas contrari, es preveu un nou pou de registre des d’on s’inicia una xarxa de drenatge fins al punt de 

connexió a la xarxa existent o projectada per la urbanització més proper. Aquesta xarxa es realitzarà 

mitjançant col·lectors de PVC-U de diàmetre nominal mínim 400 mm. 

En sentit transversal a les vies, es disposaran canaletes de drenatge amb reixa a ambdós extrems de cada 

tram de gespa. La canaleta ubicada a l’extrem aigües amunt tindrà com objectiu interceptar l’escorrentiu 

procedent del paviment, evitant l’escorrentiu cap a la zona verda de la plataforma tramviària. La canaleta 

ubicada a l’extrem aigües avall serà l’encarregada d’interceptar els tubs drens que es disposaran en sentit 

longitudinal a la via, soterrats sota la capa de gespa i recolzats sobre la llosa de plataforma. 

Les arquetes de les multi tubulars de l’ACT han de disposar també d’un punt de drenatge per l’eventual 

circumstància que entrés aigua a l’interior de l’arqueta. Com a criteri general es disposarà d’un punt de 

desguàs al fons de cada arqueta. Des d’aquest punt i mitjançant un colze de 90º sortirà un tub de PVC-U 

de 160 mm de diàmetre nominal que es connectarà a la xarxa de drenatge més propera, ja sigui un 

embornal o pou de registre de la xarxa de drenatge existent o de la prevista pel Projecte Executiu 

d’Urbanització, ja sigui un element de la xarxa de drenatge del propi tramvia. Quan per una limitació de 

cotes no sigui  possible el desguàs pel fons, aquest es preveu per un lateral de l’arqueta. 

El drenatge de les zones amb desviaments es preveu mitjançant una llosa permeable. L’aigua acumulada 

sobre la plataforma s’evacuarà a través d’uns orificis a la llosa cap a una capa de graves prevista sota la 

plataforma del tramvia. Els orificis tindran un diàmetre de 160 mm, estaran reblerts de grava i la seva 

ubicació aprofitarà l’espai disponible entre armadures. Aquests orificis perforaran totalment la llosa de la 

plataforma, comunicant la cara superior amb la cara inferior de la llosa. 
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Figura 83. Secció tipus. Llosa permeable 

 

Entre la capa de graves i la llosa estructural de la plataforma es disposarà una làmina de geotèxtil que 

servirà de barrera per evitar, en fase de construcció, la barreja del formigó de la llosa amb la grava. La 

capa de graves tindrà una profunditat de 22 cm. Per sota de la capa de graves es disposarà d’una capa 

de 10 cm de formigó de neteja. L’aigua acumulada a la capa de graves s’evacuarà cap a cada costat de 

la plataforma. Per tant, la capa de formigó de neteja tindrà una pendent descendent de l’1 % des de l’eix 

del traçat tramviari cap a banda i banda. Longitudinalment es disposarà de dos tubs dren de 160 mm que 

adoptaran el pendent longitudinal de la plataforma. Aquests tubs dren estaran envoltats d’una capa de 

geotèxtil i s’encarregaran d’evacuar l’aigua de drenatge infiltrat a través de la llosa permeable cap a la 

capa de graves.  

Per sobre de la llosa estructural es disposarà d’una capa de graves de 5 cm que facilitarà la recollida de 

l’aigua en superfície i la seva arribada als orificis de 160 mm previstos a la llosa. Entre la capa de graves i 

la terra vegetal es disposarà un geotèxtil no teixit. Per facilitar el desguàs dels punts morts entre l’ACT i els 

carrils es preveu la col·locació de tubs de PVC-U de diàmetre 90 mm embegut sota l’ACT. 

El drenatge de la gola del carril es realitzarà mitjançat l’execució in situ d’una ranura a la mateixa biga del 

carril que permeti l’evacuació de l’aigua que pugui quedar continguda al seu interior. La posició de cada 

ranura es farà coincidir amb una canaleta de drenatge. La ranura tindrà una longitud de 12 cm. 

En l’Annex 7 “Climatologia, hidrologia i drenatge” es detalla el sistema de drenatge de via i els càlculs 

corresponents de desguàs. 

8.7.2.   Canaletes 

Atesa la particularitat geomètrica de l’avinguda Diagonal, les canaletes transversals a la plataforma 

tramviària formen un angle diferent de 90º amb l’alineació del tramvia. Aquest fet impossibilita l’adaptació 

i instal·lació de canaletes prefabricades específiques per al drenatge de tramvies, motiu per al qual es 

planteja l’execució in situ de les canaletes transversals amb formigó armat. 

Les canaletes transversals tindran una amplada interior de 200 mm i profunditat total de 360 mm. Les 

canaletes disposaran d’una reixa de captació en superfície que quedarà ubicada a la mateixa cota del 

carril. L’alçada útil resultant per al transport de l’aigua és de 150 mm, descomptant l’alçada del carril. 

El desguàs de les reixes transversals es realitzarà mitjançant un pou executat també in situ, integrat amb 

la mateixa canaleta de drenatge. Tindrà una amplada interior de 200 mm i una longitud interior de 600 mm. 

Com a criteri general, la profunditat del pou de desguàs de la reixa serà d’1.8 m amb l’objectiu d’evitar la 

interferència del col·lector de desguàs amb la línia de multi tubulars del tramvia. 

Els tubs dren encarregats del drenatge subterrani de la plataforma desguassaran directament a les 

canaletes transversals. Es preveurà la formació d’orificis a tal efecte en un dels costats de la canaleta. 

A les parades de Verdaguer, Sicília i Monumental, les andanes de les parades tenen pendent transversal 

descendent cap a la plataforma del tramvia. Això vol dir que tota l’escorrentia pluvial de les andanes caurà 

sobre la via. Per tal de recollir aquesta escorrentia es preveuen unes canaletes de drenatge longitudinals 

i paral·leles a l’andana. Aquestes canaletes podran ser prefabricades, de formigó polímer, i tindran una 

amplada útil interior de 200 mm i una profunditat màxima total de 200 mm.  

Coincidint amb la posició en planta dels col·lectors transversals de DN 200 mm es preveu la col·locació 

dels pous de desguàs de les canaletes. Per tant, l’evacuació de l’aigua recollida a les canaletes es conduirà 

cap a l’exterior de la plataforma mitjançant els col·lectors transversals. Aquests desguassaran en un pou 

de registre tipus arqueta que quedarà ubicat a l’andana de la parada. Des d’aquest pou, el drenatge es 

connectarà a la xarxa de drenatge més propera mitjançant una canonada de diàmetre nominal 400 mm.  

A l’àmbit de la Canòpia ha estat necessari preveure canaletes longitudinals paral·leles a la plataforma del 

tramvia per evitar l’escorrentia pluvial des de la urbanització del voltant cap a la plataforma. En aquest cas, 

s’han previst canaletes de formigó armat d’amplada interior 300 mm i profunditat 500 mm.  

8.7.3.   Col·lectors 

Els nous col·lectors seran de PVC-U de paret massissa sense pressió i rigidesa anular SN4 (4 kn/m2), 

amb recobriment exterior de formigó HM-20. 

Els claveguerons de connexió entre reixa i embornal primari seran de 315 mm de diàmetre, i els 

claveguerons de connexió entre reixa i pou de registre o claveguera seran de 400 mm de diàmetre. El seu 

traçat serà rectilini amb un pendent mínima del 5%. 

Els col·lectors de nous traçat que transporten l'aigua procedent de la plataforma tramviaria seran de 630 

mm de diàmetre, amb un pendent mínima de 1%. 

Els col·lectors i escomeses  no podran passar pel davant d'arbres a fi de preservar les seves arrels. 

8.7.4.   Pous de registre 

Les connexions de les escomeses d'embornals a col·lector no visitable es realitzen mitjançant un pou de 

registre tipus arqueta, de diferents dimensions en funció de l'alçada del pou. 

▪ Si la profunditat és inferior a 1,5 m, la secció interior del pou serà de 70x70 cm, amb parets de 15 cm 

de gruix de totxo massís o peces prefabricades de formigó. 

▪ Si la profunditat està compresa entre 1,5 i 2,5 m, la secció interior serà de 120x120 cm de formigó, 

amb solera de mitja canya, i una obertura en la llosa superior de 70x70 per col·locar la tapa. 
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▪ Si la profunditat és superior a 2,5 m, la secció interior serà de 120x120 cm de formigó en la part 

inferior del pou amb una alçada lliure de 1,8 m, i reducció a secció quadrada de 70x70 cm fins la 

superfície. 

Les tapes dels pous de registre seran circulars de fossa dúctil, pas lliure de 70 cm de diàmetre i classe 

D400. En el cas que les tapes es situïn a vorera, el marc serà aparent. 

Els graons seran de polipropilè, cada 35 cm. 

8.7.5.   Drenatge longitudinal 

La xarxa de tubs dren absorbeix l’aigua de pluja que cau sobre la plataforma del tramvia i que s’infiltra a 

través de la capa de terres que sustenten la gespa. També s’encarreguen de drenar l’excedent d’aigua de 

reg. Aquests tubs dren transporten l’aigua en sentit longitudinal fins al següent punt de desguàs. Els tubs 

dren desguassen, be mitjançant tubs interceptors transversals a la via, de 200 mm de diàmetre nominal, o 

be directament sobre les canaletes transversals. 

 XARXA DE REG DE LA PLATAFORMA TRAMVIÀRIA 

8.8.1.   Descripció constructiva del sistema 

La instal·lació de reg constarà de les següents parts: 

▪ Escomesa a la xarxa d’Aigües de Barcelona, formada per l’escomesa de connexió a la xarxa general 

d’aigua i pericó de comptadors amb les corresponents claus de pas. 

▪ Escomesa a la xarxa freàtica (gestionada per BCASA), formada per l’escomesa de connexió a la 

xarxa freàtica i pericó de comptadors amb les corresponents claus de pas i vàlvules. 

▪ Xarxa primària: des de l’arqueta d’intercanvi fins als by-pas sectorials. 

▪ Xarxa secundaria: des dels by-pass sectorials fins als difusors de reg. 

▪ Automatització. 

En l’Annex 15 “Xarxa de reg de la plataforma ferroviària” es detalla el sistema de reg de la via amb acabat 

en gespa i els càlculs corresponents dels cabals i de les canonades. 

8.8.2.   Escomeses 

El projecte preveu escomeses a la xarxa freàtica, que podran fer-se efectives en cas de disponibilitat 

d’aigua a la xarxa freàtica. Al tram de traçat per la Diagonal es preveu escomesa a la xarxa freàtica 

projectada. A l’àmbit de la Canòpia s’ha previst igualment una escomesa a la xarxa freàtica existent. 

8.8.3.   Xarxa primària 

És el tram de conducció d’aigua que va des de la connexió al comptador d’aigua fins el bypass sectorial i 

els seus diferents mecanismes, que en posició de tancat mantenen la pressió.  

A sortida del comptador es preveu una arqueta de 1.35 x 0.75 m on s’ubica el maniguet intercanviable i el 

Bypass mestre de 2”. Des del bypass mestre s’inicia la xarxa primària de reg automatitzada que es preveu 

de PE 63 mm  10 atm baixa densitat alimentari. 

Desprès del Bypass mestre es preveu la instal·lació d’un cabalímetre connectat al programador. Aquest 

cabalímetre s’instal·la a 1 metre de distància del Bypass mestre, en un tram rectilini i sense cap accessori 

intermedi. Desprès del cabalímetre cal un mínim de 60 cm de canonada sense cap accessori.  

La definició del nombre de xarxes s’ha realitzat tenint en compte els criteris definits per l’Ajuntament de 

Barcelona pel que fa a les xarxes de reg i atenent també  la geometria de la instal·lació, essent un obra 

lineal. 

Es defineixen un total de 6 xarxes. Cada xarxa disposa d’una escomesa independent a la xarxa 

d’abastament d’aigua potable i d’un programador de reg independent. 

 

Xarxa Àmbit de reg Ubicació programador 

Xarxa T1 C/ Girona – Pg. Sant Joan Parada de Verdaguer 

Xarxa T2 Pg. Sant Joan – C/ Marina Parada de Sicília 

Xarxa T3 C/Lepant – Rambla dels Encants (costat muntanya) Parada Monumental 

Xarxa T4 C/Lepant –Rambla dels Encants (costat mar) Parada Monumental 

Xarxa T5 Rambla dels Encants – Parada Glòries Parada Glòries 

Xarxa T6 Parada Glòries – C/Badajoz Parada Glòries 

Taula 23. Xarxes de reg per la plataforma del tramvia 

8.8.4.   Xarxa secundària 

La xarxa secundària s’inicia aigües avall del bypass sectorial. El diàmetre de la canonada és de 50 mm 

mentre que la connexió amb els distribuïdors és de 20 mm. 

El Bypass sectorial es preveu d’1”1/2 per canonada de 50 mm de diàmetre. El bypass sectorial és un 

sistema d’obertura manual i automàtica del sistema de reg. Està composat per 3 vàlvules d’esfera amb 

ràcord pla, 1 unitat electrovàlvula amb regulador de cabal i obertura manual amb desguàs intern que suporti 

la pressió de treball de 10 kg/cm2, 2 colzes amb rosca mascle-femella de llautó homologats, 2 tes amb 

rosca femella de llautó homologades i 2 enllaços mixtes mascle de llautó. 

La funció del bypass sectorial és mantenir tallada l’aigua de la xarxa secundaria del sector corresponent 

quan no s’està efectuant el reg del mateix. 

Els sectors de reg s’han calculat en base al cabal subministrat pel comptador tenint en compte els criteris 

definits per l’Ajuntament de Barcelona pel que fa a les xarxes de reg. S’ha considerat un cabal màxim per 

comptador de 8.5 m3/h. 

A continuació s’indica el nombre de sectors de reg previstos a cada xarxa. 

 

Xarxa Àmbit de reg Sectors de reg 

Xarxa T1 C/ Girona – Pg. Sant Joan 2 

Xarxa T2 Pg. Sant Joan – C/ Marina 7 



 

 

 

CONNEXIÓ DEL TRAMBAIX I TRAMBESÒS. IMPLANTACIÓ D’UNA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA. 

PROJECTE EXECUTIU DE TRANSPORT. FASE 1: PL. GLÒRIES - GIRONA 

Document núm. 1 - MEMÒRIA  

 

 

78 TRAMDIAG-PTFase1-Memoria-Ed3.docx 

 

Xarxa Àmbit de reg Sectors de reg 

Xarxa T3 C/Lepant – Rambla dels Encants (costat muntanya) 3 

Xarxa T4 C/Lepant –Rambla dels Encants (costat mar) 3 

Xarxa T5 Rambla dels Encants – Parada Glòries 3 

Xarxa T6 Parada Glòries – C/Badajoz 5 

Taula 24. Sectors de reg per xarxa 

 

Entre els carrers Girona i Castillejos, cada sector de reg ve definit per cada illa verda de la plataforma del 

tramvia.  

A la xarxa T1 es defineixen 2 sectors de reg, un per cada illa verda. No s’ha connectat en una sola xarxa 

T1 i T2 per evitar el creuament de tot passeig Sant Joan amb una canonada de reg. 

Les xarxes de reg T3 i T4 s’han independitzat en costat mar i costat muntanya. 

Les sis xarxes de reg previstes regaran simultàniament durant una finestra de temps de màxim dues hores, 

durant aquest temps, el cabal màxim requerit de la xarxa és de gairebé 40 m3/h (sumant les sis escomeses 

de reg).  

8.8.5.   Conduccions 

Sempre que sigui possible, les canonades i cablejat discorreran per la plataforma del tramvia, sobre la 

llosa, embegudes a la terra vegetal. La secció tipus serà la següent: 

 

Figura 84. Rasa tipus plataforma tramvia 

 

En paviment tou o sota calçada les canonades d’aigua aniran instal·lades col·locant un passa tubs amb el 

doble de diàmetre interior que el de les canonades. 

Totes les conduccions i els accessoris de la instal·lació seran per a una pressió de treball com a mínim de 

10 atmosferes i segons normativa per a ús alimentari. 

Els accessoris d’unió de la xarxa primària que alimentarà als diferents sectors de reg seran de llautó, fosa, 

electrofusió o termofusió. 

Quan s’hagi d’efectuar un creuament de calçada, es col·locarà una vàlvula d’esfera fixa i juntes de ràcord 

pla d’igual diàmetre que la canonada, abans de l’encreuament de la calçada i s’ubicarà dins del pericó 

d’obra de 0.60 x 0.60 m, de pas de calçada, amb tapa de fosa homologada per Parcs i Jardins. 

En totes les derivacions i passos de calçada es preveuen pericons de 0.60 x 0.60 m. La distància màxima 

entre pericons de registres es de 40 m. 

 

Figura 85. Rasa tipus paviment tou i calçada 

 

Per al creuament de la plataforma del tramvia amb la canonada de la xarxa secundaria s’aprofitaran els 

creuaments a la llosa necessaris per al pas del col·lector interceptor de 200 mm de drenatge pluvial. 

 

Figura 86. Creuaments a la plataforma del tramvia (en verd la xarxa de reg) 

 

En la mesura del possible, el traçat de les canonades de la xarxa primària i secundària es realitza per 

l’interior de la plataforma tramviària, evitant la ocupació del carril bici adjacent. Les arquetes del bypass 

sectorial s’han ubicat, quan ha estat possible, dins de la plataforma del tramvia. Només a les illes on hi ha 

una parada del tramvia s’ha previst la seva ubicació fora de la plataforma, per manca d’espai a la 

plataforma. En aquest casos s’aprofiten les andanes per traçar les canonades i ubicar les arquetes.  
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8.8.6.   Distribuidors 

Els distribuïdors d’aigua son els elements específics d’una instal·lació destinats a aportar aigua d’acord 

amb una pluviometria determinada. Per al reg de la plataforma del tramvia s’ha requerit la utilització de 

difusors rotatius de diferents radis d’abast. 

La disposició dels distribuïdors d’aigua ha de ser a banda i banda de la plataforma, essent impossible la 

ubicació d’una línia central de difusors atesa la existència de la multi tubular de l’ACT. 

L’alimentació dels difusors de reg es realitza mitjançant la xarxa secundaria de reg. S’ha previst una 

canalització de la xarxa secundària a banda i banda de la plataforma del tramvia. A partir d’aquesta 

canonada s’alimenta a cada difusor de reg. La xarxa secundaria s’inicia al bypass sectorial, on hi ha un 

col·lector d’entrada (xarxa primària) i un col·lector de sortida (distribució a difusors de reg).  

8.8.7.   Automatització 

S’ha previst un programador de reg per cada xarxa de reg. Els programadors seran automatitzats, 

programats i estaran telegestionats, a l’igual que les electrovàlvules, amb l’ajut d’un software de telegestió 

estil CLAMSA o similar. 

Els programadors s’instal·len en armaris elèctrics a les parades del tramvia. L’alimentació elèctrica a cada 

programador de reg es realitzarà des de l’escomesa pròpia de la parada. 

Cada programador (i cada xarxa de reg) disposarà d’un sensor de pluja que anirà instal·lat a la mateixa 

parada on s’ubica el programador. 

El programador ha d’estar connectat mitjançant línia elèctrica amb el bypass mestre i cabalímetre de la 

xarxa de reg i amb els diferents bypass sectorials que componen cada xarxa. 

La instal·lació elèctrica dels sectors de reg ha d’anar des del programador fins a tots els sectors de reg. Es 

realitza baix tub corrugat de doble capa de 90 mm, els conductors tenen un aïllament de tensió nominal de 

1000 V, amb una secció mínima del cable de 1.5 mm. El número de conductors son els necessaris per 

cada un dels sectors de reg, vàlvula mestre, més 2 unitats de reserva que passen per tota la instal·lació.  

 OBRA CIVIL I ARQUITECTURA DE PARADES 

L’aspecte general de la marquesina i dels acabats de les andanes de les noves parades serà similar al de 

les parades actuals. Es descriu a continuació les característiques geomètriques i constructives de l’obra 

civil i de l’arquitectura de les quatre parades previstes en el present projecte: 

▪ Verdaguer (parada 4), 

▪ Sicília (parada 5), 

▪ Monumental (parada 6) i 

▪ Glòries (parada 7, intercanviador de Canòpia), 

En l’Annex 16 “Obra civil i arquitectura de parades” es desenvolupa amb més detall. 

8.9.1.   Implantació en la urbanització 

8.9.1.1.   Parada 4: VERDAGUER 

La parada 4. Verdaguer se situa a la terciana actual costat mar, de l’avinguda Diagonal entre els carrers 

Girona i Bailén. L’àmbit estricte de la parada està centrat a la terciana i té una sola andana al costat mar 

amb una amplada de 4,0 m tot i que l’espai s’amplia més amb la terciana. Es tracta d’una parada provisional 

que es veurà afectada a la fase 2 del projecte d’urbanització de la connexió del Trambaix i el Trambesòs i 

per aquest motiu es pavimenta amb un paviment asfàltic provisional.  

 

 

Figura 87. Parada 4. Verdaguer  

 

Es conserva l’arbrat existent segons els criteris establerts amb espais verds i es col·loquen quatre mòduls 

de la marquesina entre els arbres. Es disposa una màquina expenedora integrada a una de les 

marquesines. 

Com que per la terciana també hi circula l’actual carril bici sentit Besòs de la Diagonal, es col·loca una 

franja de 40 cm de paviment de panot de botonadura com senyal d’advertiment de perill de pas de bicis. 

8.9.1.2.   Parada 5: SICÍLIA 

La parada 5. Sicília se situa entre els carrers Nàpols i Sicília a l’avinguda Diagonal. S’accedeix des del pas 

de vianants, una vegada creuades les calçades laterals, mitjançant uns plans inclinats fins l’àmbit de 

parada de 65 m i amb dues andanes de 3,60 m d’amplada al costat muntanya i 4,00 m al costat mar. 

 

 

Figura 88. Parada 5.Sicília  

 

Es conserva l’arbrat existent segons els criteris establerts amb espais verds i es col·loquen 4 mòduls de la 

marquesina entre els arbres a l’andana amb arbres i 6 mòduls de manera continua a l’andana costat 

muntanya. Es disposa una màquina expenedora a cada  andana integrada a una de les marquesines. 
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L’andana costat muntanya està en contacte amb el carril bici de l’avinguda Diagonal per aquest motiu es 

col·loca una barana a l’àmbit de la parada, excepte on hi ha marquesina, per evitar que s’envaeixi el carril 

bici. A la zona dels plans inclinats d’accés, en comptes de barana, se senyalitza el perill del creuament del 

carril bici amb un paviment de botonadura de formigó prefabricat d’amplada 60 cm format per peces de 

60x40x8 cm. 

A l’andana costat mar, es col·loca una barana a l’àmbit de la parada, excepte on hi ha marquesina, per 

evitar que s’envaeixi el carril de la calçada lateral i a la resta s’entén amb el desnivell, el perill del pas de 

vehicles. 

8.9.1.3.   Parada 6: MONUMENTAL 

La parada 6. Monumental se situa a l’àmbit de la Rambla entre els carrers Lepant i Padilla. L’àmbit estricte 

de la parada està centrat a la illa a cada costat de la rambla i disposa de dues andanes amb una amplada 

de 4,20 m tot i que l’espai s’amplia amb la rambla. 

Es conserva l’arbrat existent segons els criteris establerts amb espais verds i es col·loquen quatre mòduls 

de la marquesina entre els arbres. Es disposen de dues màquines expenedores als extrems, una a cada 

andana. 

 

 

Figura 89. Parada 6. Monumental  

8.9.1.4.   Parada 7: GLÒRIES 

Aquesta parada substitueix a l’actual, i té un fort caràcter intermodal. S’emmarca dins l’actuació urbanística 

de La Canòpia Urbana, actualment en desenvolupament, per la qual cosa, el disseny i la construcció està 

íntimament lligada a aquesta actuació urbanística. 

La disposició de les vies del tramvia i la configuració de les parades dels autobusos, tant urbans com 

interurbans, es modifica amb relació a la solució presentada a la maqueta del projecte d'urbanització de la 

plaça de les Glòries presentada al març de 2017, que situava les andanes a la banda nord-est. 

Es configura un potent intercanviador de transport públic que connectarà tramvia, autobusos urbans, 

autobusos intermunicipals, la línia 1 de metro i bicicletes el qual afavorirà l'ús del transport públic i 

sostenible a la zona. 

L'intercanviador disposa de 2 andanes exclusives per al tramvia i una compartida amb els autobusos 

urbans. Respecte a les andanes tramviàries, la situada al costat muntanya forma part de la continuïtat del 

paviment del parc, mentre que les altres andanes es configuren de forma convencional a l'estar disposades 

entre les vies o entre vies i calçada i s’hi accedeix des de les illetes dels passos de vianants mitjançant uns 

plans inclinats fins arribar a 28 cm de desnivell entre la cota de l’andana i la via o 15 cm entre l’andana i la 

calçada. 

Totes les andanes disposen d’un ample de 4 metres i una longitud útil de 65 m que permet allotjar tramvies 

amb dobles composicions i fins a tres autobusos urbans. 

La disposició dels autobusos urbans és la següent: 

▪ La parada direcció Llobregat se situa a la banda sud compartida amb el tramvia. 

▪ La parada direcció Besòs se situa sobre la vorera del DHUB al costat nord-est de la plaça. 

Per la seva banda les parades dels autobusos interurbans se situen de forma alterna i amb sobreamples 

per evitar conflictes provocats pels majors temps de parada propis d'aquest servei. 

 

 

Figura 90. Parada intercanviador Glòries (Canòpia)    

 

A les andanes de l’intercanviador no hi ha arbrat. S’ubiquen els pilars de la pèrgola amb uns escocells on 

es planten enfiladisses. S’han prevists seients a les andanes a excepció de l’andana central perquè no té 

amplada suficient. 

Es disposen màquines expenedores a l’andana en contacte amb el parc i a l’andana de parada d’autobusos 

a la vorera del DHUB, junt als passos de vianants. 

8.9.2.   Paviments 

A l’annex 16 es descriuen els paviments emprats tant a les parades com a la traça ferroviària així com els 

criteris de col·locació. 

Es distingeixen els següents paviments: 

▪ Paviment d’aglomerat col·locat a la terciana de la parada Verdaguer. 

▪ Paviment de lloses de granit flamejat a les andanes de les parades Sicília i Monumental. 
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▪ Paviment de peça de granit de 10x10x10 cm. a l’encreuament del carrer Consell de Cent 

amb el carrer Lepant, degut a la limitació de gruix per sobre el calaix d’Adif, no és possible 

plantar gespa. Per aquest motiu es col·locaran llambordes de 10x10x10 cm de granit. 

▪ Paviment de peça prefabricada de formigó de 30x10x10 cm a la parada de l’intercanviador 

de Glòries. A la vora d’andana es col·locarà la mateixa peça per amb un color contrastat. 

▪ Paviment de gespa amb geomalla a l’àmbit de la plataforma tramviària de totes les parades 

per tal que sigui transitable sense afectar a la gespa. 

▪ Paviment de formigó fibro moldejat, col·locat a la zona de plataforma tramviària on hi ha 

canvis. 

▪ Paviment tàctil indicador de direcció, de formigó prefabricat a les parades de Verdaguer i 

de l’intercanviador i de granit flamejat a les parades de Sicília i monumental. 

▪ Paviment tàctil indicador d’advertència o proximitat a punts de perill, col·locat a les vores 

d’andana o com advertiment de perill pel pas del carril bici. Es col·locaran botoneres de 

formigó prefabricat. 

A continuació es presenten alguns exemples característics del present projecte: 

 

 

Figura 91. Detall paviment granit flamejat a les andanes de les parades 

 

 

                         

 

Figura 92. Paviment de granit flamejat acabat estriat 

Per assenyalar l’ encaminament o guia a l’itinerari de vianants accessible, es col·loca un paviment tàctil 
estriat de diferents tipus segons la parada. 

L’amplada de la banda de paviment tàctil indicador direccional serà de 40 cm per assenyalar 

encaminament a l’itinerari accessible i eixamplant-se davant la situació de les portes del tramvia amb un 

canvi del sentit del paviment estriat. 

A les parades, per indicar la proximitat a elements de canvi de nivell i com advertiment de proximitat als 

punts de perill es col·locarà una franja de paviment tàctil tipus botonadura al llarg de tota l’andana.  

  

Figura 93. Paviment panot táctil a les parades 

 

8.9.3.   Encintats 

Com a complement, diferents tipus de vorades i encintats delimitaran els paviments entre sí i també amb 

l’àmbit de la urbanització. A l’annex 16 també es descriuen els encintats que delimiten la plataforma 

tramviària amb: 

▪ El tronc central de la Diagonal entre el carrer Girona i passeig de Sant Joan. 

▪ Els passos de vianants. 

▪ Les calçades laterals. 

▪ El carril bici. 

▪ Els SUD’s. 
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▪ Parterres. 

▪ Rampes d’accés a parada. 

▪ Límit Parades. 

Els encintats es realitzaran amb: 

▪ Xapa d’acer galvanitzat. 

▪ Peces de granit flamejat. 

▪ Peces de formigó prefabricat. 

A continuació es presenten alguns casos típics del projecte. 

Per delimitar l’àmbit del tramvia amb el carril bici de 5 m entre els carrers Lepant i Padilla i amb la calçada 

zona 20 i 30 entre els carrers Padilla i Castillejos es col·locarà un vorada granítica mecanitzada de 45x26 

cm. 

 

Figura 94. Vorada límit tramvia amb carril bici i amb el trànsit en general 

 

Al límit del SUD amb el tramvia es col·locarà una peça granítica mecanitzada de 10x18 cm. Tipus 5j. 

 

Figura 95. Vorada límit SUD-tramvia 

Al límit entre la plataforma tramviària i els parterres es col·locarà una platina de 10 mm d’acer galvanitzat 

en calent, tipus S275JR segons UNE-EN 10025-2 ancorada en base de formigó HM-20 de 20cm mitjançant 

varetes roscades amb morter químic. 

 

 

Figura 96. Encintat de xapa d’acer galvanitzat 

 

Al límit de l’andana es col·locarà una peça granítica mecanitzada de 50x50 cm. 

 

 

Figura 97. Vorada andana 

 

A les rampes d’accés, la peça tindrà unes mides diferents: 30x50, per tal de crear un retranqueig a la vora 

i deixar, d’aquesta manera, fora de la zona trepitjable pels vianants el GLO del tramvia. 

En l’àmbit de Canòpia i la nova parada de Glòries, tots els paviments, vorades i encintats tindran un disseny 

i disposició diferents als anteriors, per conferir una personalitat pròpia de la zona, en coherència amb el 

projecte executiu de La Canòpia. 
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8.9.4.   Baranes 

A l’àmbit estricte de la parada Sicília, excepte a la zona de la marquesina de parada es col·locarà una 

barana per tal d’evitar que els viatgers envaeixin el carril bici.  

 

 

Figura 98. Barana àmbit parada 
 

8.9.5.   Reixes, escocells i tapes d’instal·lacions 

Les reixes, escocells i tapes d’instal·lacions ubicades a les àrees d’ús de vianants es col·locaran enrasades 

amb el paviment circumdant de manera que no envaeixin l’itinerari de vianants accessibles excepte quan 

sigui inevitable. Quan estiguin situades en àrees d'ús per als vianants, les seves obertures tindran una 

dimensió que permeti la inscripció d'un cercle d'1 cm de diàmetre com a màxim. 

Quan l'enreixat, situat a les àrees d'ús per als vianants, estigui format per forats longitudinals, aquests 

s'orientaran en sentit transversal a la direcció de la marxa. 

Els escocells de les parades Verdaguer, Sicília i Monumental, seran rectangulars de planxa metàl·lica 

d’acer S275JR galvanitzada en calent, d'1 cm de gruix i 20 cm de profunditat. Disposaran de protecció de 

reixa de relliga metàl·lica galvanitzada d’1 cm x 1 cm de forat i estructura de 8 cm de cantell. 

  

Figura 99. Escocell parades Verdaguer, Sicília i Monumental 

A l’àmbit de l’intercanviador es col·locaran, al costat dels pilars de la pèrgola, uns escocells circulars de 40 

cm de diàmetre, de planxa d’acer S275JR galvanitzat en calent d’1 cm de gruix i 8 cm de cantell. 

 

 

Figura 100. Escocell parada Glòries 

8.9.6.   Marquesines 

A les parades Verdaguer, Sicília i Monumental es disposaran unes marquesines formades per mòduls de 

5,00 m en un disseny similar a les actuals de les xarxes tramviàries. Es col·locaran de forma que no afectin 

l’arbrat existent perquè s’ubiquin els mòdul entre arbres i  de manera lineal, continua, a les andanes que 

no disposin d’arbrat.  

 

 

Figura 101. Marquesines de parada  

 

BARANA BARANA 
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Amb aquest criteri, a l’andana banda muntanya es disposarà una marquesina de 6 mòduls adossats i a la 

banda mar, 4 mòduls individuals separats pels arbres existents. 

Així, el projecte tramviari contempla la col·locació d’un total de 22 mòduls de marquesines noves.  

A la parada Glòries no es col·locaran marquesines ja que s’ha dissenyat un conjunt de pèrgoles, dins del 

conjunt del Projecte d’Urbanització de La Canòpia. 

L’estructura de les marquesines estarà formada per perfileria metàl·lica d’acer inoxidable de secció tubular 

amb una configuració igual a les actuals, en mènsula, formada per pilars i dintells solidaris. Els pilars es 

fonamentaran en sabates de formigó armat: 

▪ En marquesines de mòduls individuals de 5 m: sabates aïllades de 2 x 2 m i 1,0 m de fondària. 

▪ En marquesines de mòduls adossats de 6x5 m: sabata correguda de 34 x 2 m i 1,0 m de fondària. 

8.9.7.   Papereres 

Es disposen papereres junt als passos de vianants d’accés a la parada així com a la terciana on s’ubica la 

parada de Verdaguer, a la Rambla de la parada de Monumental o al llarg de la parada de l’intercanviador. 

8.9.8.   Senyalització 

S'assenyalarà permanentment, amb el Símbol Internacional d'Accessibilitat homologats, les parades del 

transport públic accessible i de l'intercanviador. 

Es senyalitzarà l’andana en la seva part més exterior i en tota la seva longitud amb una peça de vora entre 

50 cm i 60 cm d’amplada, i de color contrastat amb el paviment adjacent i la via fèrria, i que disposarà de 

dues tires longitudinals en relleu de material no lliscant. 

En el sentit longitudinal de l’andana i a una separació superior a 60 cm respecte la peça de vora es 

disposarà una franja de paviment tàctil d’encaminament de 40 cm.  

Els passos de vianants que creuen la plataforma tramviària per tal d’accedir a les parades, tindran una 

amplada no inferior a la dels guals que els delimiten i disposaran de senyalització al terra amb pintura 

vermella antilliscant, pictorama tramvia i banda de carborundum pel gàlib, i senyalització vertical quan 

creuin la plataforma tramviària  i estaran semaforitzats i quan no es col·loquin senyal lluminoses al terra 

(zona de vianants Canòpia). 

 INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS NO FERROVIARIS 

L’abast del present projecte en quant a instal·lacions i equipaments no ferroviaris es concentra en dos 

elements del sistema, nous respecte del conjunt de la xarxa: l’alimentació elèctrica en baixa tensió a les 

noves parades a l’avinguda Diagonal i l’equipament mínim de serveis auxiliars de la subestació del carrer 

Nàpols (la qual no s’equiparà amb els trafos i rectificadors ni entrarà en funcionament fins a la fase 2, quan 

ho requereixi la demanda de la connexió completa). 

A l’Annex 17 “Instal·lacions i equipaments no ferroviaris” es troben els càlculs justificatius de ls equips i 

cablejat.  

8.10.1.   Parades 

Les principals característiques funcionals i de disseny de les noves parades seran les mateixes que les 

utilitzades en els eixos  “Tramvia Diagonal – Baix Llobregat i  Diagonal - Tram Besos” per tal de donar 

continuïtat al sistema. 

Les parades són un punt de referència per l’usuari i la comunitat en general que transmet una imatge i 

capacitat operativa, per això es pretén que les parades i estacions siguin a primera vista representatives 

d’aquesta funció. Simultàniament, es pretén que siguin atractives, còmodes i eficients, de manera que a 

l’usuari li sigui agradable fer servir aquesta forma de transport, sense oblidar que ha de respondre a una 

sèrie de requeriments, entre d’altres: 

▪ De seguretat i protecció a l’usuari, tant dels agents naturals com externs (vehicles)  

▪ D’equipament del servei i del mobiliari 

▪ D’integració 

▪ De funcionament 

En aquesta Fase 1, de situació provisional de connexió entre les places Francesc Macià i Glòries, es 

preveuen les següents 4 parades, tal i com s’ha descrit anteriorment: Verdaguer (només la banda mar), 

Sicília (andanes laterals), Monumental (vies i parades separades) i Glòries (amb un tractament diferencial 

d’intercanviador dins d’un nou entorn urbà com és La Canòpia). 

Cada parada disposarà d’una escomesa de l’empresa distribuidora d’energia, en baixa tensió, amb un 

comptador individualitzat. Disposarà d’un quadre general de protección i distribució. Es podria diferenciar 

dos tipus de parada: la tipus 1 (Verdaguer i Sicília) i la tipus 2 (Monumental i Glòries). 

A les parades tipus 1 hi comprendran la part de protecció amperimètrica i diferencial respecte al distribuïdor 

d’energia, així com el sistema de Comptador de Companyia  (Instal·lació d’enllaç)  i la part d’alimentació i 

protecció dels diferents equips de la parada per ambdós andanes ubicat al armari ubicat a l’andana costat 

mar (Quadre de Distribució de Baixa Tensió (QDBT). 

La parada de Verdaguer estarà particularment equipada amb una línia de baixa tensió de 50 metres que 

alimentarà a un quadre de distribució ubicat a la subestació de Nàpols per l’alimentació de l’enllumenat  

provisional de la pròpia subestació i de la bomba del pou d’esgotament. 

A les parades tipus 2 hi comprendran la part de protecció amperimètrica i diferencial, així com el mateix  

sistema de Comptador de Companyia i la part d’alimentació i protecció dels diferents equips de la parada 

però per cadascuna de les dues andanes que te la parada.  

El quadre de distribució de baixa tensió per ambdues parades (QDBT) de comandament, protecció i 

distribució general, estarà dins el recinte d’un armari dins de la pròpia marquesina, i contindrà els 

equipaments de la parada tal i com es mostra als plànols corresponents. Serà de les següents 

característiques: 

▪ Tensió de servei: 400/230 Vca 

▪ Freqüència: 50Hz 

▪ Règim de neutre: TT (veure secció a continuació) 

▪ Número de fases: 3 fases + neutre 

▪ Mòdul de mesures de corrent, tensió, potència activa i energia activa. 

▪ 20% de sortides de reserva no equipades 

▪ Índex de Protecció : IP55 

▪ Tecnologia: fixa, modular, comandament manual 

▪ Normativa: C15-100, CEI439, CEI 529, Reglament Electrotécnic de Baixa Tensió MIE-BT 

El quadre de distribució de baixa tensió alimentarà als següents quadres i càrregues:  
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▪ Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) 

▪ Quadre de control de la xarxa de reg 

▪ Quadre commutador distribució + accés 

▪ Quadre encaminador accés MPLS 

▪ Quadre PLC instal·lacions fixes 

▪ Quadre amplificador àudio 

▪ Quadre vídeo-gravador 

▪ Quadre commutador rugeritzat de cruïlla 

▪ Quadre DAB 

▪ Quadre Pantalles d’informació al viatger 

▪ Quadre Balises SAE 

▪ Quadre telegestió reg 

 

Figura 102. Proposta de distribució d’equips elèctrics a l’armari d’instal·lacions de les parades  

Per a la protecció de cadascun dels circuits contra sobreintensitats, segons el que està previst en la ITC-

BT-22, les línies i receptors estaran protegits mitjançant interruptors automàtics magnetotèrmics. Els 

interruptors automàtics empleats seran de tall omnipolar, aniran identificats mitjançant rètols indelebles i 

característiques indicades a l’esquema corresponent. 

La protecció contra contactes directes e indirectes es farà mitjançant interruptors diferencials, que seran 

de tipus directe amb sensibilitats de 0,3 A i/o 0,03 A segons les característiques del circuit a protegir, 

constituint un sistema de protecció segons ITC-BT-24.  

Totes les línies d’entrada i sortida dels quadres elèctrics es realitzaran mitjançant cables de coure amb 

aïllament de PVC i coberta de polietilè reticulat. Els conductors seran multipolars o unipolars segons els 

casos, i de tensió nominal aïllament de 1000 V denominació UNE RV 0,6/1 kV i RFV 0,6/1 kV per a les 

línies d’enllumenat. Les seccions d’aquests conductors serà l’adequada a les intensitats previstes segons 

indica en les taules adjuntes a l’annex i complint les Instruccions Complementaries del Reglament 

Electrotècnic per a B.T. 

Els conductors de protecció tindran igual secció que els de fase fins a 16 mm2 i secció meitat a partir de 

25 mm2, allotjant-se en les mateixes canalitzacions que els conductors actius. 

Les línies conductores principals es disposaran sobre safates o tubs porta cables. Els diàmetres dels tubs 

protectors es triaran en funció del número i la secció dels conductors que han de contenir i d’acord amb 

les taules corresponents de la ITC-BT-21. 

A cada parada es disposa d’un sistema d’alimentació interrompuda (SAI) de potencia amb una autonomia 

d’almenys 2 hores d’autonomia i una potencia adequada. El Sistema d’Alimentació Ininterrompuda permet 

el funcionament dels dispositius crítics en cas d’absència de subministrament de la xarxa de Baixa Tensió.  

Les línies d’enllumenat des de la safata i a través de la Caixa de derivació amb bornes, seran canalitzades 

amb tubs rígids o flexibles, grau de protecció 9 (Instal·lacions vistes), o corrugats, grau de protecció 7 (en 

fals sostre o encasats). 

Les parades bàsicament es formen d’un total de 1 lluminària per marquesina que il·lumina l’andana. 

Aquestes lluminàries col·locades a la mateixa alçada de la marquesina y seran de tipus LED.  

Es preveu una xarxa de terres general de protecció per totes les mesures del sistema de BT i elements 

metàl·lics susceptibles d’adquirir potència. Aquesta xarxa de terres estarà formada per cable de coure nu 

de 1x240 mm2 soterrat. Tots els elements metàl·lics de la zona per tal de garantir una total equipotencialitat 

(papereres, baranes, etc.).  

Una deriviació d’aquesta xarxa de terres accedirà al quadre elèctric de distribució per a la posta a terra del 

mateix, i d’aquest partiran totes les línies de posta a terra juntament amb les de potència als diferents punts 

de consum i masses matàl·luiques. 

Del quadre partiran les línies principals de terra, formades per cable de coure nu de 25 mm2 de secció 

nominal, i des de les quals s’efectuaran les derivacions mitjançant cable de coure V/G de 16 mm2 de secció 

nominal, fins a la seva connexió a les masses metàl·liques. 

La protecció contra contactes directes va incorporada als equips elèctrics i a la instal·lació, per a la 

inaccessibilitat de les parts en tensió. 

La protecció conta contactes indirectes s’efectua mitjançant la posta a terra de les masses i dispositius de 

tall per a intensitats de defecte. (interruptors diferencials). 

 

 



 

 

 

CONNEXIÓ DEL TRAMBAIX I TRAMBESÒS. IMPLANTACIÓ D’UNA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA. 

PROJECTE EXECUTIU DE TRANSPORT. FASE 1: PL. GLÒRIES - GIRONA 

Document núm. 1 - MEMÒRIA  

 

 

86 TRAMDIAG-PTFase1-Memoria-Ed3.docx 

 

8.10.2.   SET de Nàpols 

Com s’ha comentat anteriorment, s’inclourà a la nova SET de Nàpols els serveis auxiliars mínims per a 

l’accés i el manteniment de la infraestructura, durant la fase 1 d’explotació: 

▪ Instal·lació eléctrica 

▪ Enllumenat 

▪ Bomba d’esgotament de drenatge 

S’haurà de proporcionar un quadre elèctric amb una potència total de 3000 W per a l’alimentació de la 

bomba del pou d’esgotament i de l’enllumenat provisional de la SET. 

L’alimentació elèctrica d’aquest quadre provindrà del quadre general de baixa tensió ubicat a la parada de 

Verdaguer amb un cable trifàsic de 10 mil·límetres de secció i contindrà una protecció magnetotèrmica de 

25 Ampers.  Ambdós valors es justifiquen a la taula de càlculs justificatius cables i proteccions circuits de 

parada de Verdaguer, de l’annex 17. 

Per altra banda, s'instal·la un sistema de bombejament al pou d’esgotament per a solucionar possibles 

entrades d'aigua dins de la subestació. El sistema de bombeig es connectarà al sistema general de 

sanejament.  

 INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES 

L’abast del present projecte en quant a instal·lacions i equipaments ferroviaris es refereix als subsistemes 

següents: 

▪ Alimentació i distribució elèctrica de tracció 

▪ Subestacions elèctriques de tracció 

▪ Electrificació ferroviària amb catenària (àmbit de Canòpia) 

▪ Electrificació ferroviària sense catenària (àmbit fase 1 de la connexió tramviària de les xarxes) 

▪ Telecomandaments des de lloc central 

La resta d’instal·lacions ferroviàries (senyalització i comunicacions, SAE, SIV, PCO, etc, no formen part de 

l’abast del present projecte). 

A l’Annex 18 “Instal·lacions i equipaments ferroviaris” es fa una descripció acurada de tots els equips i 

instal·lacions. 

8.11.1.   Alimentació i distribució elèctrica de tracció 

El conjunt de les instal·lacions del tramvia de Barcelona s'alimenta amb energia elèctrica de 25 kV de 

ENDESA. Els 25 kV es transformen posteriorment, d'una banda el 750 V de corrent continu per alimentar 

els vehicles a través de la línia aèria de contacte i, d'altra banda, el 415 V de baixa tensió (mesura en buit) 

per alimentar els auxiliars i els equips de la subestació. 

El Trambesòs disposa de dues connexions de servei a 25 kV, una ubicada al centre de distribució de la 

SE04 Ciutadella, provinent de la subestació Vilanova d’ENDESA i una segona situada al centre de 

distribució de la SE03 Taller, provinent del nus Eduard Maristany d’ENDESA. Des d’ambdós centres de 

distribució, s’estén la xarxa pròpia de 25 kV per alimentar la resta de subestacions de tracció del 

Trambesòs: un anell 25 kV que connecta ambdós centres de distribució mitjançant la traça tramviària i 

alimenta les subestacions de tracció Diagonal Mar, Gran Via i Glòries; i un segon anell, format per dues 

branques, que alimenta les subestacions de tracció Torrassa i Mont Roig. 

Hores d’ara, la connexió de servei Eduard Maristany opera com a subministrament principal del Tram 

Besòs, mentre que la connexió de servei Vilanova queda com a subministrament de socors. 

El present projecte no contempla, per a la Fase 1, cap actuació a nivell de les connexions de servei amb 

ENDESA, ni a nivell de la xarxa interna de 25 kV. Només s’hauran de revisar les potències contractades a 

cada connexió de servei per tal de no incórrer en penalitats per excessos de potència degut al nou tram  

de la Diagonal que s’alimentarà des de la SET Glòries. Aquesta potència s’estima a partir de la simulació 

de tracció en hora punta de demanda, en 331 kW (apartat 3.4 de l’apèndix 01 de l’Annex 8). 

En relació a la xarxa interna de 25 kV, s’haurà de contemplar la estesa d’un nou cable MT degut a la 

modificació del traçat tramviari al voltant de la SET GLÒRIES. En cas de fallida en l'alimentació normal, 

els anells d’alimentació en 25 kV asseguren que  les Subestacions puguin assegurar el seu servei. 

Els cables de 25 kV son trifàsics i discorren per tota la línia del tramvia en una multitubular. Els càlculs 

tècnics realitzats per a la línia de 25kV en la línia del Trambesòs s’inclouen a l’annex 18 i estan basats en 

les hipòtesis següents al nivell de cadascuna de les subestacions ENDESA: 

Estació Receptora de Ciutadella: 

▪ Font d'alimentació disponible    1 

▪ Tensió nominal      25 kV 

▪ Potència de curtcircuit màxima    399 MVA  

▪ Limitació del corrent de curtcircuit    9,21 kA 

Estació Receptora de Eduard Maristany: 

▪ Font d'alimentació disponible    1 

▪ Tensió nominal      25 kV 

▪ Potència de curtcircuit màxima    368 MVA 

▪ Limitació del corrent de curtcircuit    8,50 kA 

Com per a la unió dels sistemes d’alimentació d’un tramvia i l’altre serà necessari tancar l’anell, s’huran de 

estendre noves línies de M.T. de 25 kV entre les subestacions de Glories i Carlos III, que alimentin les 

noves subestacions de Nàpols (a construir en fase 1) i de Francesc Macià (a construir en fase 2), així com 

per fer el tancament de l’anell en la subestació de Carlos III,  serà necessari en aquesta primera fase entre 

Verdaguer i Glories dotar de quatre noves cabines de  M.T. 25 kV per a la sortida de les Línies de M.T. de 

25 kV  de la Subestació de Glòries i es realitzaran totes les canalitzacions per l’anell redundant de M.T. de 

25 kV previst, i sortirà  des d’aquesta subestació de Glories fins arribar a la propera subestació de Nàpols 

on es prepararà la entrada i sortida dels cables per a l’alimentació de la subestació. 

A més a més, també serà necessari, per aquestes línies dotar-les de cabines de entrada i sortida de M.T. 

de 25 kV. Les canalitzacions continuaran fins al final de línia previst en aquesta primera fase, amb el 

objecte de tenir preparades  les instal·lacions per a la següent fase.   

A continuació es presenta la xarxa actual de mitja tensió al Trambesòs, la qual no s’alterarà funcionalment 

en fase 1, més que per l’augment de potència contractada i els nous equips de l’ACT a instal·lar a la SET 

de Glòries, i la prevista a la fase final de connexió de les dues xarxes tramviàries, en la qual, la xarxa 

unificada de subestacions de tracció resultant haurà de ser ampliada en dues noves SET: 

▪ Francesc Macià (a construir i entrar en servei a fase 2) 

▪ Nàpols (a construir l’obra civil a fase 1 i a equipar i entrar en servei en fase 2) 
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Figura 103. Esquema xarxa actual MT Trambesòs 

 

 

Figura 104. Esquema xarxa unificada MT connexió Trambaix-Trambesòs 

La tensió nominal de la línia de tracció és 750 Vcc. Per tant, segons la norma EN 50163 “Aplicaciones 

ferroviarias. Tensiones de alimentación de las redes de tracción” els valors característics d’aquest nivell 

de tensió són els següents: 

 

Nivell de tensió [V] 

Tensió nominal (Un) 750 

Tensió permanent mínima (Umin1) 500 

Tensió permanent màxima (Umax1) 900 

Tensió no permanent màxima (Umax2) 1000 

Taula 25. Tensions característiques segons EN 50163 

 

Aquesta nova línia TramDiagonal serà alimentada per al sistema SETSC (Sistema d’Electrificació de 

Tracció Sense Catenària). L’alimentació, en Fase 1, provindrà únicament de la subestació SET GLÒRIES, 

on s’habilitaran dos noves sortides de feeder (disjuntors de via) per alimentar aquest sistema;, en un futur, 

(fase 2), l’alimentació provindrà també de la SET GLÒRIES, a més, de les noves subestacions SE01 

Francesc Macià i SE02 Nàpols (Fase 2). 

La subestació existent SET GLÒRIES alimentarà aquesta nova secció del TRAM DIAGONAL en connexió 

“T”, en fase 1. Per criteris de redundància, s’haurà de convertir la SET GLÒRIES de mono-grup a una 

subestació bi-grup. Per poder fer front a les demandes de potència de la fase final, la SET GLÒRIES ha 

de passar d’una configuració 1x900 kW a 2x1200 kW. Això comporta reemplaçar el grup transformador-

rectificador existent de 900 kW per un altre de 1200 kW, i ficar-ne un altre grup de 1200 kW. 

El tauler de tracció existent s’haurà de estendre, de forma que els dos grups rectificadors tributin a les 

mateixes barres de tracció, operant en paral·lel. I s’hauran d’habilitar tres nous disjuntors de via, dos d’ells 

per alimentar el sistema SETSC del TramDiagonal i l’altre com a disjuntor de by-pass en cas de fallada 

dels disjuntors principals. 

En fase final, a subestació Nàpols tindrà una connexió tipus “TTT”, mentre que la subestació Francesc 

Macià tindrà una connexió tipus “TT”. 

El retorn de corrent tracció en els rectificadors s'efectua a través dels rails de rodament i de cables d'unió 

entre els rails i les subestacions. 

Per aquesta secció en particular l'alimentació de les vies principals s'efectua en modalitat vies separades, 

sent la connexió dels PR a la línia en “T“. 

El principi de distribució d’energia de tracció en fase final serà el següent: 
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Figura 105. Esquema electrificació TRAM DIAGONAL Fase Final 

 

El dimensionat i la distribució dels grups de rectificació són conformes tant a l'especificació en mode normal 

com a l'especificació en mode degradat. 

La actual línia Trambesòs està dividida en seccions limitades en els seus extrems per subestacions de 

rectificació, materialitzant seccionaments no puentejables. Es pot dividir cada secció en subseccions 

mitjançant talls no puentejables efectuades mitjançant Seccionadors d'Aïllament Telecontrolats (SAT). A 

TBS els SAT reben el nom d’IAT, Interruptor Automàtic Telecontrolat. 

Cada secció de línia aèria de contacte de les vies principals s'alimenta en paral·lel des dels punts de 

rectificació. 

Pel tram de la Fase 1 es considera una única subestació de tracció situada a Glòries, les característiques 

de la qual es llisten a continuació: 

 

Subestació de tracció Glòries – fase 1 

Pk [m] 4+000 

Potència del rectificador [kW] 2x1200 

Tensió nominal rectificador [V] 750 

Tensió nominal transformador [kV] 25 / 0,585 

Taula 26. Característiques de la SET Glòries en fase 1 

 

- 1 Capítol 15.3.4.1.2.2 Càrrega subestacions Figura Carga de les subestacions Mode Normal Fase 3, on la SET Glòries 

subministra 565 A RMS, és a dir: 424 kW. 

 

Figura 106. Esquema electrificació TRAM DIAGONAL Fase 1 

 

La Fase 1 enllaça amb el traçat del Trambesòs, sent la subestació de Glòries compartida per ambdós 

tramvies. Per aquest motiu es requereix també una estimació de la potència que ha de subministrar la SET 

de Glòries per alimentar la xarxa del Trambesòs. Aquesta informació s'ha extret de l’estudi de la xarxa del 

Trambesòs: 

- Potència estimada Tram Besòs: 424 kW. Font: ESTUDI DE CONFIGURACIÓ I 

DIMENSIONAMENT DE LA XARXA DE TRACCIÓ del PROJECTE CONSTRUCTIU DEL 

TRAMVIA GLÒRIES – BESÒS.1 

Amb aquestes consideracions es realitza la simulació elèctrica amb l’objectiu de conèixer els principals 

paràmetres elèctrics de la línia i comprovar el compliment de les normatives en vigor. 
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Aquesta simulació elèctrica ens ha donat el següent esquema elèctric necessari per aquesta primera fase.  

 

 

Figura 107. Esquema elèctric de la xarxa de 750 v per la fase 1 en un Sistema Electric de Tracció Sense Catenària  

 

La potència total demandada a SET GLÒRIES per aquesta fase 1 serà: 

▪ TRAM DIAGONAL: 331 kW 

▪ TRAM BESÒS:  424 kW 

▪ Potència total:  755 kW 

8.11.2.   Subestacions elèctriques de tracció 

En fase 1 només caldrà habilitar la subestació SET GLÒRIES amb el nou equipament de tracció necessari 

per a l’alimentació del nou tram Verdaguer-Glòries. 

Aquestes actuacions es resumeixen en els següents treballs: 

▪ Estesa de nou cable 25 kV de l’anell intern, per desplaçament de la traça ferroviària a l’alçada de la 

SET GLÒRIES 

▪ Desmuntatge de l’actual grup transformador-rectificador de 900 kW. 

▪ Subministrament e instal·lació de dos nous grups transformador-rectificador de 1200 kW. 

▪ Subministrament e instal·lació d’una nova cel·la 25 kV de protecció de transformador de tracció (per 

al segon grup transformador-rectificador), acoblada a les cel·les existents. Reubicació de les cel·les 

25 kV per permetre la instal·lació de les noves cel·les 25 kV previstes per a la situació futura. 

▪ Subministrament e instal·lació de tres nous interruptors extra ràpids de tracció i acoblament amb 

cel·les de tracció existents. 

▪ Subministrament e instal·lació de l’equipament SETSC de subestació 

▪ Connexió dels cables de feeder i de retorn de negatius des de la subestació fins a l’equipament 

SETSC i fins a la via. 

▪ Subministrament i instal·lació d’un sistema UPS per a l’alimentació de l’equipament SETSC. 

▪ Adaptació del serveis auxiliars existents a la SET GLÒRIES per adaptar-los a la nova distribució 

d’equips: sistema d’enllumenat, sistema de ventilació i climatització, sistema de protecció contra 

incendis i serveis auxiliars BT (distribució de corrent altern i de corrent continu). 

Dintre de la fase 1 també es contempla la obra civil necessària per a la futura SET NÀPOLS, ja que la seva 

ubicació es troba en l’àmbit geogràfic de la fase 1. A banda de la obra civil, s’haurà de preveure també: 

▪ Alimentació en BT des de la parada més propera (Verdaguer), per tal de poder alimentar l’enllumenat 

de dita instal·lació i la bomba del pou d’esgotament.  

▪ Instal·lació de la xarxa de terres de la futura SET NÀPOLS. 

La subestació SET GLÒRIES pertany a la xarxa de tracció del TRAM BESÒS. Es tracta d’una subestació 

de tracció mono-grup (1x900 kW), connectada en esquema “Π” al sistema de tracció (catenària), amb 

connexió “TT”. 

La subestació SET GLÒRIES s’alimenta des de la xarxa interna 25 kV del TRAM BESÒS, a la que es 

connecta com a tall d’artèria sobre la interconnexió 25 kV entre el dos centres de distribució (Ciutadella i 

Tallers). 

En quant a la distribució d’equipament, la SET GLÒRIES disposa de cel·les de 25 kV, grup transformador-

rectificador, cel·les de tracció i serveis auxiliars i comuns, que s’alimenten des d’un transformador de 

serveis auxiliars situat a la mateixa SET. 

El present projecte contempla alimentar el nou ramal tramviari Glòries-Verdaguer (Fase 1), alimentat amb 

el sistema SETSC, des de la mateixa SET GLÒRIES. De cara a la fase final, també es contempla que la 

SET GLÒRIES formi part del sistema d’electrificació del TRAM DIAGONAL. 

Per tal el present projecte contempla les actuacions a desenvolupar en la SET GLÒRIES per tal d’assolir 

l’anterior objectiu: subministrar i instal·lar l’equipament necessari per a la Fase 1 del Tram Diagonal, i 

preveure les reserves d’espai per l’escenari futur. Endemés, com la xarxa tramviària es veurà modificada 

al seu pas per la SET GLÒRIES, s’han de modificar la traça de tots els cables que hores d’ara ingressen 

a dita SET, adaptant-los al nou encaix. Així mateix, s’han de preveure les canalitzacions necessàries per 

les alimentacions inicials (Fase 1) i finals dels TRAM DIAGONAL. 

La SET NAPOLS no és necessària, des del punt de vista de tracció, per a la fase inicial (Fase 1) però com 

que s’ubica dintre de l’àmbit geogràfic de la Fase 1, la seva obra civil sí que queda recollida en el present 

projecte, així com els serveis auxiliars imprescindibles: enllumenat i pou d’esgotament.  

La Subestació GLORIES està situada prop de la actual Parada P3, PK d'implantació aprox.1140. Aquesta 

Subestació és mono grup i alimenta la catenària del sistema de tracció TRAM BESÒS en TT.Es tracta 

d’una subestació tipus soterrània. 
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Funcionalment, la SET GLÒRIES rep energia de la xarxa interna 25 kV del TRAM BESÒS. 

L’energia de tracció 750 V cc és obtinguda a partir de 1 grup transformador rectificador disjuntor . 

La distribució de l’energia de tracció en línia és efectuada seguint distribució en . 

Els circuits i sistemes auxiliars són alimentats des de un quadre QGBT dins de cada subestació. 

La SET GLÒRIES està formada per 4 grans grups d’equipament: 

▪ Distribució 25 kV 

▪ Producció 750 V 

▪ Distribució 750 V 

▪ Producció baixa tensió 400V/230V i 125Vcc 

▪ Serveis auxiliars i comuns de la subestació 

S’ha de reemplaçar el transformador de tracció existent (1000 kVA) per un de més potència, i afegir un 

segon transformador de tracció, tots dos de igual potència (1300 kVA). D’aquesta manera, la SET restarà 

preparada també, sense cap modificació o ampliació, per a la fase final futura de la connexió de les xarxes. 

 

Figura 108. Esquema Unifilar ampliació S/E de Glòries per a la fase inicial (Fase 1) de la unió dels tramvies. 

  

Figura 109. Esquema Unifilar ampliació S/E de Glòries per a la fase final (Fase 2) de la unió dels tramvies. 

 

El transformador de serveis auxiliars no s’ha de reemplaçar ni moure. 

Els transformadors de tracció s’allotjaran a la mateixa sala de la SET. Anirán protegits per una envolvent 

metàl·lica de les mateixes característiques que l’existent per al transformador actual. Un dels 

transformadors substituirà a l’existent; l’altre anirà a l’espai de reserva previst per a un futur transformador 

de tracció. 

Per tal d’afectar el més mínim al servei, primer s’haurà d’instal·lar el nou grup transformador rectificador, i 

una vegada estigui en servei, es podrà procedir a desmantellar el grup existent per reemplaçar-lo per un 

de nou. 

La introducció i extracció dels transformadors de tracció a les seves ubicacions es realitzarà mitjançant 

uns carrils de rodarura metàl·lics, embeguds al terra, que serviran de recolzament del trafos a la seva 

ubicació definitiva, i permetran conduir els transformadors del seu emplaçamanet definitiu fins arribar a 

l’área de descàrrega. 
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Els cables de sortida de les cabines d’alta tensió s’estendran a través de les canalitzacions del terra fins 

acometre els transformadors de tracció. De la mateixa manera, els cables de sortida dels transformadors 

de tracció fins als grups rectificadors anirán per les canalitzacions del terra. 

La rectificació es realitza per mig d’un pont de Graetz trifàsic, obtenint una rectificació hexafàsica. 

A la sortida dels ponts rectificadors hi ha un seccionador bipolar (SAA) per a la connexió a les barres dels 

pols positiu i negatiu. 

La actual SET GLÒRIES és mono-grup, per lo cual disposada d’un grup rectificador de 900 kW. Aquest 

grup s’ha de reemplazár per un de més potència (1200 kW). 

Endemés, s’ha de convertir la SET GLÒRIES en bi-grup, per la qual cosa caldrà afegir un segon grup 

rectificador de potència 1200 kW. 

El nou conjunt rectificador+seccionador anirà muntat al costat de l’existent, al lloc de reserva previst per 

un segons grup rectificador. El recificador anirà muntat a l’interior d’una envolvent metàl·lica, formant un 

mateix conjunt de cel·les juntament amb la cel·la del seccionador bipolar. 

Per tal d’afectar el més mínim al servei, primer s’haurà d’instal·lar el nou grup transformador rectificador, i 

una vegada estigui en servei, es podrà procedir a desmantellar el grup existent per reemplaçar-lo per un 

de nou. 

Els cables de entrada des del transformadors de tracció i els cables de sortida cap a les cel·les de corrent 

continu s’estendran a través de les canalitzacions del terra. 

El pol negatiu de corrent continu a la sortida del seccionador bipolar es connectarà directament als cables 

procedents dels carrils. El pol negatiu dels dos rectificadors hauran de quedar interconnectats entre ells. 

Les cel·les de corrent continu son de tipus modular endollable amb cabines metàl·liques. Les cel·les 

consten d’un barrament d’un únic pol: pol positiu. Tots els elements de seccionament son motoritzats, 

alimentant-se a 110 Vcc. 

La composició actual de les cel·les de corrent continu de la SET GLÒRIES és: 

▪ Dues cabines de disjuntors ultra ràpids de via DISJ-VI (DISJ-A) i DISJ-V2 (DISJ-B).  

▪ Dues cabines de seccionadors de catenària, una per a cada sectos A i B, cadascuna equipada amb 

dos seccionadors: SC-A i SF-A, i SC-B i SF-B 

▪ Cabina de interruptor de acoblament (CAA) i comandament de tots els seccionadors de catenària. 

Aquest frontal de cabines de corrent continu s’haurà de desplaçar per encabir-hi les noves cel·les per 

l’alimentació del tram Diagonal (Fase 1); 

▪ Tres cabines de disjuntors ultra ràpids de via DISJ-E, DISJ-F i DISJ-BY. 

▪ Una cabina de dos seccionadors de by-pass, incloent panel de comandament, per tal de de poder 

fer ús del disjuntor de by-pass quan s’escaigui (SBY-1 i SBY-2). 

Les cabines de disjuntor disposaran de disjuntor extrarràpid de corrent continu extraïble. Estaran 

equipades amb un relé digital de protecció amb funcions EDL, DDT i DDL, així com tot el parament de 

mesura necessarii. 

El disjuntor de via de by-pass (DISJ-BY) serà necessari només a la fase inicial (Fase 1), per tal de fer front 

a l’avaria d’un dels dos disjuntors de via principals (DISJ-E ó DISJ-F). A la fase final, aquest disjuntor ja no 

serà necessari i podrà ser aprofitat en una de les noves SET del Tram Diagonal. Així mateix, la cabina dels 

dos seccionadors de by-pass tampoc serà necessària per a la Fase Final, podent-se reaprofitar en una 

altra subestació de tracció. 

Donat que la subestació SET GLÒRIES es troba en servei, les tasques de reubicació de les cabines, i 

instal·lació de les noves cabines, s’hauran de dur a terme en horari nocturn, fora del horari comercial del 

Tram Besòs. 

Per a la Fase 1, les noves cabines de disjuntor hauran de ser del mateix fabricant, tipus (ARC 835) i model 

què les existents per tal d’afavorir al màxim el seu acoblament. 

Durant l’execució de les obres es resoldran les següents interfícies, contemplades en l’estat d’amidaments: 

▪ Sol·licitud d’ampliació de potència a Companyia: el Projecte contempla una partida del pressupost 

destinada a les despeses derivades de l’esmentat augment de potència contractada, incloent les 

drets d’embrancament, contractació i taxes, així com les despeses per canvi de comptadors i re-ajust 

de les proteccions de capçalera per la nova potència contractada. 

▪ Modificació de les bancades per afegir les noves cel·les de 25 kV i de corrent continu; 

▪ Integració de les noves cel·les als bastidors existents i dels nous PLCs i relés de protecció de les 

noves posicions dintre del sistema de control distribuït de la SET GLÒRIES, incloent l’ampliació de 

la base de dades, gràfics i software, tant de l’autòmat de la SET com en l’aplicació del portàtil de l 

que disposa el personal de l’operador; 

▪ Integració de les noves posicions en el Telecomandament d’energia del PCC; 

▪ Modificació de la documentació “as-built” de la SET GLÒRIES amb els canvis introduïts; 

▪ Modificació i desplaçament, si necessari, de l’esquema unifilar de la sala; 

▪ Legalització de l’ampliació realitzada a SET GLÒRIES, en quant a potència contractada, davant l’EIC 

(Entitat d’Inspecció i Control) corresponent, incloent Projecte de Legalització de l’ampliació, Certificat 

Final d’Obra, i resolució de totes les esmenes determines a les Actes d’Inspecció i Control realitzades 

per l’EIC en la documentació lliurada i en la instal·lació. 

▪ Totes les actuacions que es duran a terme en SET GLÒRIES s’hauran de preveure de realitzar en 

horari nocturn i reduït. 

▪ Necessitat d’espai lliure per al nou equipament: una vegada coneguts els subministradors finals 

d’equips, cal replantejar la distribució d’equipament per tal de minimitzar les afeccions amb les 

instal·lacions existents. Caldrà desplaçar equipament existent per poder encabir els nous 

subministraments. 

▪ Requeriments de passos de cables cap a l’exterior: els passos de cables cap a l’exterior es faran a 

través del registre existent de sortida de cables. 

▪ Per l’entrada de personal i d’equips, es faran servir els ja previstos a la SET GLÒRIES. 

▪ Degut al canvi de la traça tramviària al voltant de la SET GLÒRIES, s’hauran d’estendre de nou la 

majoria dels cables existents que van cap a l’exterior: cables anell 25 kV, cables de feeder, cables 

de retorn, cable d’arrossegament entre SETs, etc.  

▪ El sistema SETSC requerirà d’un nou lloc de comandament al PCC dedicat en exclusiva per aquest 

sistema. Aquest lloc de comandament tindrà comunicació d’alt nivell amb el Telecomandament 

d’Energia existent.  

▪ El sistema SETSC requerirà d’un suport físic per a la comunicació entre el PCC (Lloc de 

comandament SETSC) i la SET GLÒRIES, tot aprofitant la xarxa troncal existent. 
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▪ Les noves posicions elèctriques hauran d’integrar-se dintre de l’esquema de tall d’emergència 

existent a la SET GLÒRIES. Això comporta que qualsevol demanda de tall d’emergència provinent 

tant des de la pròpia SET GLÒRIES com des del PCC, o altres llocs, han d’afectar les noves 

posicions elèctriques seguint el mateix criteri que l’aplicat a les existents. Això comporta afegir nous 

relés de seguretat i actualitzar els esquemes de cablejat del sistema tall d’emergència. 

▪ Les noves posicions i equipaments elèctrics hauran d’estar proveïts d’un sistema de claus 

d’enclavament per tal de garantir l’operació i l’accés al nou equipament de forma segura (sense 

tensió) per al personal d’operació i manteniment. Com a mínim, aquests enclavaments per al nou 

equipament seguiran el mateix principi que l’existent a l’actualitat. 

Finalment, la SET de Nàpols no és estrictament necessària per a la posada en servei de la fase 1, però es 

construeix la seva obra civil per tal de no afectar ni al servei ni a la nova urbanització de la Diagonal. S’ha 

dissenyat en base a uns espais necessaris previstos per al futur: 

▪ Cabines 25 kV: fins a 8 funcionalitats: 

o Cabina interruptor automàtic connexió SET Francesc Macià Anell 1 

o Cabina interruptor automàtic connexió SET Francesc Macià Anell 2 

o Cabina interruptor automàtic connexió SET GLÒRIES Anell 1 

o Cabina interruptor automàtic connexió SET GLÒRIES Anell 2) 

o Cabina interruptor automàtic alimentació SET NÀPOLS des d’anell 1 MT 

o Cabina interruptor automàtic alimentació SET NÀPOLS des d’anell 2 MT 

o Cabina interruptor automàtic (disjuntor) de protecció transformador de tracció TTR-1 

o Cabina interruptor automàtic (disjuntor) de protecció transformador de tracció TTR-2 

o Cabina rupto-fusible de protecció transformador de serveis auxiliars 

▪ Transformadors de potència: 

o Dos transformadors de tracció 1300 kVA 

o Un transformador de serveis auxiliars 100 kVA 

▪ Dos grups rectificadors de tracció de potència 1200 kW cadascun 

▪ 6 disjuntors de via 

▪ 4 seccionadors de via d’acoblament 

▪ Armaris per al sistema SETSC (Sistema d’electrificació de tracció sense catenària) 

▪ Quadre de baixa tensió (serveis Vca i Vcc) 

▪ UPS per al sistema SETSC 

▪ Armaris control de serveis auxiliars 

 

Figura 110. Plànol ubicació equips futura SET NÀPOLS  

 

Cap d’aquests sistemes ha de ser subministrat en aquesta Fase 1. 

8.11.3.   Electrificació tramviària amb catenària 

Com ja s’ha comentat,  dins de la Fase 1, l’obra es desenvolupa des del carrer Castillejos fins al Passeig 

Sant Joan (en aquest tram el sistema d’alimentació elèctrica a instal·lar serà un sistema de electrificació 

ferroviària sense catenària) i el tram de plaça de les Glòries al carrer Castillejos que forma part del Projecte 

del Parc de Canòpia. Aquest últim tram és existent, però amb aquestes obres l’estació de Glories es 

desplaçarà aproximadament 300 m i les vies patiran una important modificació en el seu recorregut per fer 

en la zona del Parc de la Canòpia una nova estació que serà un Intercanviador de Tram, Metro i autobusos.  

El sistema de catenària a instal·lar en aquesta nova modificació del traçat de via i estació de Glories serà 

del mateix tipus amb l’objecte de fer compatible el nou sistema d’electrificació en les línies existents del 

Trambaix i del Trambesòs  Es a dir una catenària de tipus tramviària, sense sustentador i amb un sol fil de 

contacte amb compensació mecànica.  

Aquest sistema de catenària es projecta tenint en compte les següents característiques.: 

▪ Màxima seguretat pels usuaris i treballadors 

▪ Mínim impacte ambiental, en especial l’impacte visual. 

▪ Cost d’inversió ajustat. 

▪ Alta fiabilitat en l’operació 

▪ Baix cost de manteniment 
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En general s’utilitzaran pals d’aspecte rodó que permeten la integració del entorn i en els perfils en que és 

necessari emprar elements reforçats (com per exemple els ancoratges de catenària), s’han escollit perfils 

normalitzats tipus HEB. Aquests disposen de planxes metàl·liques que cobreixen els forats entre les ales 

i les ànimes donant un aspecte molt més estètic als mateixos. Tanmateix les mènsules tenen un aspecte 

tubular que, juntament amb els elements de subjecció i fixació del fil de contacte, conformen un conjunt 

estètic i poc agressiu amb l’entorn. 

Als trams de via doble, sempre que ha estat possible, els pals es situen a l’eix del traçat minimitzant la 

seva quantitat i donant un aspecte homogeni al conjunt. 

L’alçada del fil de contacte estarà respecte al nivell de carril (plànol de rodament) a: 

▪ En condiciones normals    5750 mm 

▪ Mínima       4000 mm 

▪ Màxima      6000 mm 

▪ Tallers i cotxeres    6500 mm 

Sota de ponts l’alçada del fil de contacte es podrà reduir, sempre que no es baixi per sota l’alçada mínima. 

La rampa o elevació del fil de contacte entre dos punts de suport no podrà ser superior al 2 %. 

En las zones d’interferència amb els carrers (trànsit no ferroviari), l’alçada mínima serà la considerada en 

condicions normals, és a dir 5750 mm. Altres dades son: 

▪ Alçada del sistema de sustentació    1400 mm 

▪ Descentrament i fletxa màxima en corba   +/-150 mm 

▪ Distància màxima entre dos punts de suport  50 m 

▪ Distància de disseny entre dos punts de suport  43 m 

▪ Fil de contacte de coure electrolític dur, ranurat  150 mm2 

▪ Cable de posada a terra     150 mm2 

Quan el traçat es de doble via, els pals es situaran al mig de l’entrevia a una distància de 1,7 m de l’eix de 

les mateixes en el trams rectes, quan al gàlib ho permeti. En les corbes s’augmentarà aquest valor a 1,75 

m. Aquesta disposició redueix el nombre de pals necessaris a la meitat, i per tant també el seu impacte  

visual. A més s’ha procurat que molts  pals serveixin també com fanals d’enllumenat  públic, amb objecte 

de crear la impressió de que estan allí per il·luminar i no “per causa” del tramvia. 

No existirà cable guarda de posada a terra dels pals de catenària i per tant s’optarà per un sistema de 

posada a terra de cada pal amb les piques necessàries. 

La catenària serà compensada en trams no superiors a 1200 m treballant el fil de contacte a un esforç de 

tracció de 1500 kg.  

Els seccionaments necessaris es desenvoluparan en tres vans de quatre pals, amb la seqüència d’elevació 

i descentrament en el primer va, fils de contacte paral·lels en el segon va i elevació i descentrament en el 

tercer. 

La suspensió del fil de contacte es farà mitjançant el sistema anomenat delta.  

 

 

                 Palanca       Politja       Cable sintètic aïllant Born o grifa de fil de contacte 

 

Fil de contacte 

 

Figura 111. Delta típica de suspensió per a fil de contacte en la catenària tramviària.  

 

En tot el seu recorregut el fil de contacte estarà doblement aïllat. Per una banda, les deltes de suspensió 

seran aïllants respecte a la mènsula que subjecta el conjunt, alhora que la mènsula està aïllada respecte 

el pal de la catenària, tant en el punt d’unió com en l’atirantat de la mateixa.. 

Tots els pals corresponents al sistema d’electrificació estaran connectats a terra mitjançant una o varies 

piques de posta a terra fins a donar un valor inferior a 10 Ohm.  

Donat que en el recorregut urbà els edificis son molt mes alts que els pals d’electrificació i aquest en molts 

casos disposen de dispositius que protegeixen contra descàrregues atmosfèriques, no considerem 

necessari l’ús de parallamps en aquest trams. Tot i així es col·locaran en algun pal proper a les 

subestacions de tracció. Caldrà considerar l’ús d’autovàlvules (parallamps) tant en les subestacions de 

tracció, com en els armaris d’alimentació de feeder a la catenària disposats al llarg de la línia, per evitar la 

destrucció de l’equipament en cas d’una descàrrega atmosfèrica. 

Al llarg de tot el recorregut es disposaran els pals de catenària rodons llisos amb perfil tronc-cònic de xapa 

corbada de 6 mm de gruix els normals i 10 mm els reforçats. Com s’ha comentat anteriorment, quan aquest 

perfil s’esdevé insuficient mecànicament s’utilitzaran perfils normalitzats HEB adequats, que s’integraran 

estèticament a l’entorn. En tots els casos seran d’acer galvanitzats i pintats amb l’acabat adient a l’entorn. 

 

Figura 112. Pal de catenària central amb una mènsula simple per a cada via  
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Figura 113. Pal de catenària central amb una mènsula simple per a cada via  

 

 

Figura 114. Pal de catenària lateral amb una mènsula doble per a dues vies  

 

 

Figura 115. Tirants de catenària amb dues braços d’atibantat per corbes amb radi reduït   

A les parades centrals, es disposarà la catenària per l’exterior de les vies, deixant totalment exempta la 

zona de vianants dels elements d’electrificació. 

Els pals i perfils HEB seran normalment de 8 m d’alçada, excepte aquells casos de mènsula per a doble 

via que seran de 9 m.  

Els pals es col·locaran cargolats a la seva fonamentació, el que facilita el seu canvi en cas de deteriorament  

o accident, la regulació fina de la seva perfecta verticalitat i el seu desmuntatge per passar  pel seu interior, 

per exemple cables d’alimentació a la catenària, si fos necessari. 

Els massissos de fonament dels pals tindran forma quadrada o rectangular i les seves dimensions s’han 

calculat segons el mètode Suís. Es construiran de formigó en massa i incorporaran ancoratges per la 

fixació del pal i un buit o forat per un pas de cables. En tots els casos els massissos estaran a 300 mm per 

sota la cota de carril permeten executar les lloses de suportació dels carrils per damunt d’aquest. També 

en les zones enjardinades la gespa els cobrirà. 

S’han definit segons els càlculs quatre tipus de massissos d’ancoratge. Cadascun d’ells respon a les 

necessitats màximes dels diferents tipus de pal previst en els plànols. 

La solució de projecte de fil de contacte compensat suposa que hi ha pals que tindran que ser origen o 

final dels trams a compensar, o be que rebran esforços de tracció addicionals degut als seccionaments 

generats i agulles aèries en els canvis. En aquest casos no es podran utilitzar els pals tubulars esmentats 

anteriorment doncs els esforços de flexió  que es generen són importants i han de ser suportats totalment 

pel pal, doncs no es desitgen en la instal·lació  tirants d’ancoratge al terra. 

Per aquest casos se ha optat per perfils laminats del tipus HEB normalitzats però dissimulat  la seva forma 

un tant agressiva visualment mitjançant planxes metàl·liques que cobreixen  els forats  entre ales i animes. 

S’aconsegueix d’aquesta manera una secció rectangular amb arestes corbades.  

Els forats interiors entre ales, anima i planxa s’aprofitaran per pas dels contrapesos si el pal ha de allotjar 

un equip de compensació.  

El braç horitzontal de la mènsula serà de secció tubular. Les mènsules es completaran amb un cable tensor 

superior de cable aïllant, format així un conjunt estètic i poc recarregat. 

Les mènsules portaran braç d’atibantat únicament si el radi de curvatura del traçat així l’exigeix. 

Les mènsules incorporen també un aïllador en el costat pal. Així el conjunt portarà doble aïllament: un en 

el cable de la “delta” i el segon en el conjunt format per aquest aïllador i el cable tensor superior. 

Els fils de contacte es penjaran dels pals mitjançant mènsules. Aquestes formaran amb el pal un triangle 

rectangle en el que el costat vertical serà el pal mateix, el costat horitzontal un tub rodó d’acer galvanitzat 

o de fibra de vidre i la hipotenusa un cable de tracció. 

El tub tindrà a l’extrem del pal una abraçadora per subjectar-se al mateix. A continuació una frontissa per 

permetre un gir de la mènsula que acompanya el moviment de dilatació del fil de contacte. A continuació 

un aïllador al que es subjecta el tub. 

S’ha previst també l’existència de mènsules llargues capaces de subjectar dos catenàries. Aquestes seran 

en tot iguals a les anteriors encara que podran no ser giratòries ja que subjectaran dos catenàries que no 

tenen perquè dilatar-se per igual i en el mateix sentit. Podran girar solidàriament amb les dilatacions de la 

catenària més llunyana del pal i permetre el lliure lliscament de l’altre o ser fixa i permetre el lliure lliscament 

de les dues catenàries. 
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El cable de tracció que forma la hipotenusa de la mènsula serà un cable aïllant, preparat per a les 

radiacions ultravioletes i portarà  pel l’extrem del pal  un tensor per millor regulació de la horitzontalitat de 

la mènsula. 

No s’ha contemplat la possibilitat d’ancorar-lo en façanes d’edificis en la via general, pràctica habitual en 

xarxes tramviàries, a causa de la absència de legislació al respecte en Espanya. 

Per subjectar el fil de contacte a les mènsules o als cables transversals s’ha escollit el sistema denominat 

“Delta”. 

Aquest consisteix en un cable auxiliar que s’uneix pels seus extrems al fil de contacte. Per la seva part 

mitjana es penja de la mènsula. Forma així un triangle la base del qual és el fil de contacte. 

Si la mènsula de suspensió es fixa, el triangle tindrà una base de 3 metres i el cable suplementari estarà 

agafat en els vèrtex superior per una politja. Si la catenària penja d’una mènsula giratòria, la base del 

triangle es pot reduir a 0,6 m i el cable suplementari es pot agafar directament mitjançant una pinça. La 

seva alçada serà de l’ordre de 30 cm. 

Els punts d’unió del cable auxiliar de la delta amb la grifa del fil de contacte poden ser també de dos tipus: 

amb palanca o sense palanca. El sistema amb palanca que s’utilitza normalment al llarg de tot el recorregut 

i permet regular la horitzontalitat transversal del fil de contacte quan va fent el descentrament habitual. En 

les corbes tancades on calgui atirantar el cable no s’utilitzaran palanques.  

Aquest sistema de catenària garanteix una correcta captació amb vans de fins a 50 metres, encara que 

els vans típics emprats per disseny en la fase de construcció del Trambaix i Trambesòs han estat de 43 

metres. Aquest valors son vàlids per catenària compensada.  

El descentrament màxim en recta s'estableix en ± 20 cm El descentrament màxim en corba s'estableix en 

± 25 cm. Per tant la fletxa màxima en recta serà de 40 cm i en corba serà de 45 cm. Però com per seguretat 

no hauria de passar en el centre del va de ± 20 cm.  

En les corbes de radi molt petit que exigirien vans molt curts amb molts pals s’han previst situar atirantats 

entre dos pals per tal de mantenir la poligonal del fil de contacte. Això permet disminuir el numero de pals 

i per tant el seu impacte visual. 

L’esforç radial no podrà ser mai de més de 250 kg per braç d’atibantat. Per això en les corbes de radi molt 

reduït en les que el esforç radial sigui més gran els  atibantants  tindran dos braços d’atibantat per poder 

contrarestar el aquest esforç radial.  

El fil de contacte es tibarà cada 1200 m aproximadament pels seus extrems mitjançant els equips de 

compensació automàtica. Aquest element permet tenir el cable tesat sempre en les mateixes condicions 

fins i tot amb les variacions produïdes per l’allargament o escurçament del cable per efectes tèrmics. 

L’equip de compensació estarà format per una roda dentada de transmissió amb una relació 1 a 3 i els 

contrapesos corresponents que seran de plom per disminuir el seu volum el màxim possible. Tanmateix 

aquest element portarà un element mecànic que fixarà la mateixa en cas de trencament del fil de contacte 

per evitar la caiguda sobtada i possible destrucció del mateix. 

Entre dos seccions de catenària compensada es farà un cobriment comú per garantir el lliscament suau 

dels pantògraf d’una secció a l’altre. Aquesta zona de cobriment es realitzarà en un tram de quatre vans . 

Al punt mig de cada zona de compensació s’instal·larà un punt fix. Aquest garantirà un moviment equilibrat 

de catenària per cadascun dels seus cantons. 

Si el seccionament es inferior a 600 m. només serà necessari compensar en un costat del cantó i el altre 

costat serà un ancoratge a punt fix.  

Els pals emprats per a equips de compensació seran HEB on calgui els contrapesos, estèticament guarnits 

mitjançant planxes metàl·liques que cobreixen  els forats  entre ales i animes on estaran els contrapesos. 

 

       

Figura 116. Detall del equip de compensació 

8.11.4.   Electrificació ferroviària sense catenària 

El sistema de subministrament d’alimentació sense catenària anomenat Alimentació Contínua pel Terra 

(ACT) té per objecte substituir la línia Aèria de Contacte (LAC) per als sistemes de transport urbà mitjançant 

carrils electrificats segmentats que estiguin plenament integrats en la plataforma de la via.  

El sistema a assolir ha de ser un sistema que permeti substituir la catenària en tot el recorregut del Tram 

Francesc Macià a Glòries, que estigui suficientment contrastat, que no tingui impacte visual, que no 

destorbi al pas de vehicles especials com bombers, grues així com esdeveniments, celebracions o rues, 

etc. que doni una ampla garantia de servei en tot moment, que sigui un servei de qualitat i que és pugui 

sigui adaptar al material mòbil existent, amb el objecte de evitar els increments de costos que suposaria la 

adquisició d’un nou material mòbil del que caldria.  

El sistema ACT consisteix en el subministrament de tensió als rails d'ACT que estan físicament dins de la 

zona ocupada pel vehicle. Quan no hi hagi presència dels vehicles ferroviaris el sistema ACT ha de garantir 

que els rails no estiguin energitzats i que no presentaran, per tant, cap perill per a les persones o equips.  

Amb l’Informe de la Comissió d’experts esmentat amb anterioritat, es va arribar a la conclusió de què el 

més econòmic i millor sistema sense catenària a realitzar en aquest projecte es un sistema d’alimentació 

tipus tercer carril. Aquest sistema a desenvolupar ha de estar plenament integrat en la plataforma per 

permetre el pas de persones i vehicles. 
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El sistema ACT estarà format per una seqüència de segments conductius i de altres segments no 

conductius. Entremigs d’uns i d’altres segments hi haurà unes zones neutres amb el objecte d’aïllar zones 

de seguretat que impedeixin posar en tensió zones de perills per als viatgers i per les instal·lacions.  

En tot moment el màxim de segments conductius, serà els mínims necessaris per assegurar que el tramvia 

pugui alimentar-se de la tensió necessària i evitar que zones no segures estiguin en tensió. Aquest 

segments en tensió seran un màxim de 2.  Els segments conductius sempre restaran en la zona per sota 

del tramvia i nomes hi haurà tensió a la zona central del tramvia.   

La resta de segments no tindran cap tensió ni en la zona per sota del tramvia com en la resta de les 

segments qui hi ha als dos costats. d’aquesta manera es protegirà als viatgers en zones que no siguin 

segures. 

Les longituds màxima i mínima d’aquests segments seran a definir per al subministrador, però la longitud 

dels segments en tensió mai podran excedir de la zona de seguretat  longitud del tramvia,  amb el objectiu 

de que no hi hagi tensió en cap zona que no estigui per sota d’aquesta zona de seguretat del tramvia.  

Per tant fora d’aquesta zona de seguretat,  tots els segments romandran sense tensió. Aquest segments 

amb les seves zones neutres tindran la finalitat de que la zona que no estigui coberta per al tramvia,  no hi 

càpiga la possibilitat de que hi hagi cap mena de tensió.  

Tota la infraestructura de l’ ACT estarà inserida en el terra i no presentarà cap estructura aparent fora de 

superfície de la via. Per tant, permetrà reduir l'impacte del sistema d'alimentació del tren en l'espai públic, 

l'eliminació de tots els obstacles aeris al llarg de la línia de tramvia. 

El vehicle indicarà la seva presència mitjançant l'enviament d'una senyal codificada al sistema de terra. 

Aquesta senyal serà generada per un dispositiu electrònic a bord del vehicle i es transmetrà a través d'una 

antena integrada a la sabata del col·lector. Aquesta senyal codificada es detectarà de forma contínua i 

segura en abans d’arribar al segment conductiu i si és així donarà l’ordre de posar en tensió el segment 

conductiu per sota de tramvia donant alimentació de tracció al vehicle.  

Els segments conductius estaran totalment situats només en la zona coberta pel vehicle. 

Per tant, tots els segments que estan alimentats estaran totalment protegits i no seran accessibles a 

qualsevol persona o aparell.  

En alineació recta, l’ACT estarà situat en el centre de la via entre els dos rails.  En secció corba, l’ACT és 

compensarà lateralment i la seva posició és determinarà pel camí de la sabata col·lectora situada sota la 

vehicle. 

La distància entre aquestes sabates del col·lector ha de ser major que la longitud de la zona neutra per tal 

de que sempre hi hagi al menys una sabata col·lectora en contacte amb un segment conductiu. Per tant la 

tracció estarà garantida. 

La instal·lació del sistema d' ACT en la infraestructura inclourà els següents elements: 

▪ La successió d' carrils ACT situats entre els carrils de rodament de cada via, 

▪ Prisma de canalització de cables del sistema ACT que estarà  situat entre les vies en configuració 

de doble via i la via exterior en la configuració de via única, que connectarà amb tots els pous de 

registre ACT. El número de cables i canalitzacions serà a definir per al subministrador i per la 

simulació elèctrica a realitzar en el projecte. 

▪ Pous de registre d' AC , aniran en funció de les longituds dels segments (ocuparan dos segments + 

dues zones neutres per tal de donar tensió a cada segment independentment  i donar prou espai 

d’aïllament de seguretat . Aquest pous es trobaran en la mateixa línia que el prisma de canalització 

de cables necessaris, que seran els d’alimentació positius de 750 v, els cables auxiliars de retorn 0 

V i els cables de control i alimentació del sistema. En el interior dels pous aniran unes capses on 

s’ubicaran el sistema d’energia amb els seus contactors i interruptors per donar tensió a cadascun 

dels segments conductius, a més de la electrònica necessària per al seu control.  

▪ Tubs flexibles que connecten els pous de registre d' ACT als rails d' ACT  associats a través de les 

Capses d’energia i que serviran de connexions amb el sistema  

Només quan sigui segur fer-ho, el sistema de control l’ACT connectarà els segments conductius a 750 V 

que seran alimentats amb la corrent de tracció positiva que ve de la subestació. 

El retorn de la corrent de tracció serà garantit pels carrils de marxa i les connexions equipotencials de las 

vies.  El cable de retorn, s’haurà de connectar en la sortida de la subestació i posteriorment en intervals 

regulars, aproximadament cada 200ms, al carril més proper,  tancant a una connexió equipotencial entre 

carrils i entre les vies, que permetrà una bona corrent de referencia i assegurant el corrent de tracció. D’una 

forma similar que la resta de sistemes ferroviaris amb el seu corrent de retorn.  

Els segments conductors ACT situats fora de la zona coberta del vehicle estaran  connectats tot el temps 

a 0 Volts, evitant d’aquesta manera que es pugui posar en tensió.  

Aquest sistema tindrà un sistema de control, per donarà seguretat en tot moment, i que el sistema  detectes 

un error que afecti a la seguretat no permeti la posada en tensió.    

Per tant només quan aquest sistema de seguretat detecti que és segur fer-ho posarà en tensió el segment 

conductiu.   

En el cas de que el sistema de control detectés una condició que no sigui segura el sistema haurà d’aïllar 

el segment conductiu i no permetrà posar-ho en tensió fins que aquesta condició insegura desaparegui.   

Si la zona no alimentada és massa llarga,  el tren es podria aturar. Per això el sistema haurà de tindre un 

sistema addicional (per exemple una bateria) per poder arribar a la zona en tensió i reprendre de nou així 

la marxa.  

Els cables d’alimentació requerits es definiran d'acord amb l'Informe de Simulació de tracció.  

De la mateixa forma els cables de retorn i les connexions a realitzar entre vies i carrils es definiran d'acord 

amb l'Informe de Simulació de tracció. 

Aquest sistema també disposarà d’un cable o cables de seguretat, control i comunicacions que connectarà 

tots els elements del sistema entre aquests i la subestació que l’alimenti.   

Les connexions entre el sistema i els carrils de l’ACT i carril de retorn serà a definir per al subministrador i 

la simulació de tracció.    

Si al llarg de la línia, en alguns trams,  es pot requerir alguns cables de reforç per a la injecció  de la tensió 

de tracció s’haurà de definir d’acord amb l'Informe de simulació de tracció.  

Com ja s’ha comentat un rail del sistema ACT estarà format per un segment conductor i zones neutres, 

que es col·locaran sobre un suport aïllat. Els rails del sistema ACT estaran incrustats en una biga de 

formigó. 
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Figura 117: Secció típica del sistema ACT . 

 

La longitud nominal del segment conductor serà a definir pel fabricant així com les seccions de carril a 

realitzar en els creuaments, punts baixos, desviaments de via o altres restriccions.  

La longitud de les zones neutres també serà a definir, però mai no podrà ser inferior a la distancia de 

seguretat de aïllament que indiqui el subministrador. Aquesta longitud de les zones neutres (carrils no 

conductors) vindran en funció del material a utilitzar escollit pel subministrador. 

En les zones de sistema, els carrils aïllats  s'instal·laran en el final del rail del sistema  ACT per assegurar 

una superposició adequada entre el sistema i la catenària. 

Les boques d’inspecció de l’ ACT  estaran instal·lades al llarg de la via i seran la ubicació on les capses 

d’energia estaran instal·lades. En aquestes boques d'inspecció, les capses d’energia estaran disposades  

i connectades  als cables feeders de l’ACT, que transcorren al llarg de la línia i que connectaran al rail de 

sistema ACT en cadascuna de les boques  de registre.  

Cada boca d’accés a l’ ACT pot contenir: 

▪ Capses d'energia (amb els seus elements de connexió i desconnexió, màxim 2 per boca 

d'inspecció), 

▪ Cables Equipotencials positius, 

▪ Cables  Equipotencials negatius, 

▪ Capses de connexió (Alimentació als feeders). 

A la via doble, les arquetes on s’ubicaran aquestes capses d’energia d’ACT es localitzaran entre les vies. 

En via única, els pous d'inspecció es trobaran normalment fora de la via. 

En la mesura del possible, aquestes arquetes estaran situades davant dels segments a alimentar per reduir 

la longitud dels cables de connexió.  

Cada  capsa  d’energia  contindrà tots els dispositius de commutació i subministrament per als segments 

a alimentar.  Alimentarà a un màxim de dos segments, per tant en un sistema de via doble per alimentar 

als segments de les dues vies es precisaran dues capses que seran les que hi hauran en cada boca 

d’accés a l’ ACT. 

El disseny de la capsa d’energia serà a prova d'errors: Qualsevol avaria o falla no ha d’afectar al nivell de 

seguretat del sistema ACT que romandrà segur en tot moment a causa de l'absència d'energia.                             

Cadascuna de les capses  d’energia inclourà com mínim els següents components:  

▪ Una  capsa estanca de grau de Protecció IP68 (immersió en aigua al menys 2 hores a 1m profunditat), 

utilitzat per a: 

▪ Protegir l'equip electrònic  de control i d'alimentació de pols i líquids, 

▪ Protegir l'entorn exterior dels perills elèctrics, 

▪ Fer que la capsa d'alimentació sigui com una unitat reemplaçable en el seu conjunt, 

▪ Protegir contra el contacte directe.  

▪ Un contactor o interruptor de potència per segment que s'utilitzarà per connectar el segment a la 

tensió del positiu. 

▪ Un contactor o interruptor de potència per segment que s'utilitza per connectar el segment a la tensió 

de 0Vr. 

▪ Un dispositiu de mesurament de corrent: s'utilitzarà per protegir el contactor contra l'obertura en 

càrrega. 

▪ Una unitat electrònica que s'utilitzarà per gestionar: 

▪ La detecció segura de la presència d'un tren, 

▪ El comandament del contactor o interruptor de potència, 

▪ El control de seguretat de retorno a 0Vr per el segment quan no hi ha tren, 

▪ El control de seguretat. Quan detecti que les condicions de seguretat no es compleixin, 

provocarà el tall de les fonts d'alimentació principals en la subestació que la alimenta.  

▪ Un Interruptor d’aïllament que s’utilitzarà  per posar, si necessari la  d’energia a l'estat "fora de servei" 

i posteriorment ser canviat per l’equip de manteniment:  

▪ Aquest interruptor d'aïllament s'activarà ja sigui pel gabinet a l’ ACT quan un PB és defectuós 

o manualment des de el Sistema informatitzat de manteniment assistit. 

▪ Aquest interruptor d'aïllament connectarà els segments corresponent a 0Vr. 

▪ Aquest interruptor d'aïllament inhibirà la detecció de vehicles i de comandament del contactor. 

▪ Després d’aquest aïllament, el interruptor haurà de ser rearmat manualment durant les 

activitats de manteniment. Les funcions de la capsa  defectuosa haurà de ser provada  i haurà 

de passar la prova abans de tornar al servei.  

▪ Una unitat de comunicació que s’utilitzarà per informar sobre l'estat de la  d’energia i la subestació 

(SE) i transmetrà les ordres de posicionament previ a la capsa d’energia per a l'aïllament o inhibició. 

Hi haurà unes capses de control de comunicacions per la línia  que contindrà  
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▪ Una campa estanca per protegir del l’aigua i la pols  

▪ Un emissor del senyal d'ona portadora per la línia de seguretat. 

▪ Un cable directament integrat a la capsa per ser connectat a l’energia  

▪ Una unitat de control i de comunicació que proporcioni el nivell d'alimentació necessari.   

Els components electrònics de la capsa de control de línia seran alimentats per una font d’alimentació de 

230VAC des del cable de control de seguretat. 

El sistema ACT contindrà els següents cables d’energia: 

▪ Feeder Positiu de subministrament de corrent. ("+ Va Feeders").  

▪ Cable de protecció que asseguri la connexió de retorn al carril "Referència 0 Volt" (0Vr) 

▪ Connexió entre cables "+ Va feeders" i capses d’energia.  

▪ Connexió cables entre 0Vr i les capses d’energia ("0Vr connexió»).  

▪ Connexió cables entre les capses d’energia i els segment conductius ("+ Va segment").  

El cable feeder"+ Va Feeder" donaran l’alimentació a les capses d’energia mitjançant els cables d’injecció 

d’energia que vindran de la Subestació que la alimenti a través dels cables de connexió. 

Tots els cables són calculats per la simulacions de tracció. 

Aquests i altres cables (0Vr, MFC, mesura d’energia, antena entre capsa d’energia i cable de bucle 

d’antena) discorreran al llarg de la línia. 

Els equips d’alimentació del sistema ACT  estaran  ubicats en uns armaris en les subestacions de potència 

de tracció.  

En el cas d'una subestació completament equipada amb ACT per a una via, hi haurà  1 ACT  per a una 

configuració, en 2 ACT,  per a una configuració TT i 3 (tres) ACT  per a la configuració TTT. 

Cada armari d’ ACT  contindrà al menys les següents elements:  

▪ Un receptor de la Línia de seguretat  

▪ Un gabinet de sistema de gestió  

▪ Un gabinet pel sistema de comunicació, connectat a l'OCC a través de la xarxa de 

comunicació. 

▪ Un sistema de comunicació amb les capses d’energia controlats per la ACT 

▪ Un sistema d'automatització local, basat en un ordinador de supervisió , que permetrà el 

control total de la secció.  Això serà especialment útil en cas de pèrdua de comunicació entre 

l'OCC i la Subestació 

Aquest armari ACT acomplirà les següents funcions . 

▪ Control i seguiment de les capses d’energia  

▪ Descodificació de seguretat de la senyal de la línia de seguretat 

▪ El comandament d'obertura per als disjuntors interruptor de la línia a través d'una ordre 

d'autorització de tancament , 

▪ Curtcircuit entre las sortides + Va y 0Vr, 

▪ La línia d'enclavament de seguretat amb l'ACT en la SE adjacent que subministrarà la mateixa 

secció elèctrica per al comandament de curtcircuit, 

▪ Subministrament de 230Vac a les capses d’energia 

▪ Gestió de les capses d’energia  

▪ Gestionar les funcions de comunicació entre les capses d’energia i la OCC. 

Les figures que hi ha a  continuació mostraran com ha de funcionar el sistema d’operació a subministrar 

quan el vehicle s’està movent. Les sabates del col·lectors davantera i posterior només s'identificaran 

respecte a la direcció de marxa (mateix principi per a la circulació del vehicle de dreta a esquerra). 

Quan s'aturi el tren, els segments aïllats adjacents als segments conductors accionats no seran 

accessibles al públic. Quan es mogui, a la part posterior del vehicle, l'extremitat de l'últim segment 

conductiu accionat romandrà coberta per la part del darrere del vehicle. El segment aïllat que segueix a 

aquest segment conductor pot ser descobert pel vehicle.  

Per assegurar que un segment conductor no romangui alimentat un cop que l'última sabata col·lectora 

abandoni el llaç de detecció associat, la supervisió haurà de ser segura dins de la capsa d’energia i en la 

subestació es controlarà la font d'alimentació, es traurà la tensió i connectarà a 0Vr) per a tota la secció 

elèctrica entre les 2 subestacions. 

La verificació de (a prova d’errors) en la connexió 0Vr amb el segment en la capsa d’energia significarà 

que aquest estat segur del segment serà efectiu abans que el segment potencialment energitzat quedi 

descobert a la part posterior del vehicle, incloent un marge de temps. Per aquesta raó, el vehicle haurà de 

respectar la velocitat màxima autoritzada. 

 
 
 
 

 
 
Fase 1: El sistema mitjançant la antena 1 detectarà el vehicle i posarà en tensió el segment B. El tren 
prendrà la tensió amb la sabata col·lectora 1. La resta de segments romandran sense tensió.  
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Fase 2: El sistema mitjançant la antena 1 i 2 detecta el vehicle i continuarà en tensió el segment B. El 
tren prendrà la tensió amb les sabates col·lectores 1 i 2. La resta de segments romandran sense tensió. 
 
 
 
 
 

 
Fase 3: El sistema mitjançant la antena 2  detectarà el vehicle i mantindrà en tensió el segment B. El tren 
prendrà  la tensió amb la sabata col·lectora 2. La sabata col·lectora 1 passarà per una zona neutra.  La 
resta de segments romandran sense tensió.  
 
 
 
 
 
           

 
 

 
 
Fase 4: El sistema mitjançant la antena 1 i la 2  detectaran el vehicle i posarà en tensió tant el segment B 
con el segment C. El tren prendrà la tensió amb la sabata col·lectora 1 i la Sabata 2.  La resta de 
segments romandran sense tensió.  
 
 
 
 

 
 
Fase 5: El sistema mitjançant la antena 1 detecta el vehicle i posa en tensió el segment C (que es el que 
estarà per sota del vehicle a l’alçada de la sabata col·lectora 1). El sistema ha deixat de detectar la 
sabata 2 i obrirà el circuit del segment B, deixant aquest segment sense tensió. La resta de segments 
romandran sense tensió.  
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Fase 6: El sistema mitjançant la antena 2 detectarà el vehicle i posarà en tensió el segment C (que serà 
el que estarà per sota del vehicle a l’alçada de la sabata col·lectora 2). la sabata col·lectora 1 estarà en 
zona neutra. El sistema  deixarà  de detectar la sabata 1. La resta de segments romandran sense tensió.  
 
 

 

Figura 118: Cicle d’operació nominal del funcionament de l’ACT. 

 

L’energització d’un segment nomes es realitzarà quan el senyal de presència del vehicle sigui 

descodificada i identificada amb seguretat. 

Aquesta senyal es recollirà, s’analitzarà amb seguretat per el control del sistema, que estarà situat a la 

capsa d’energia, amb l'objectiu de preparar la informació de "presència de vehicle". 

Aquesta informació activarà el tancament del interruptor. El temps de resposta per a aquesta funció ha de 

ser menor que el temps que tarda les sabatilles col·lectores en passar per sobre de la zona neutra sobre 

el bucle de recepció i arribar al segment conductor. 

Quan l'antena associada amb el sabata del col·lector no rebi el senyal de presència del vehicle. El 

interruptor es desconnectarà i ho farà només quan la sabata del col·lector es trobi a la zona neutra, 

protegint-la així contra el funcionament en càrrega. 

Una vegada que s'obri el  interruptor, el segment conductor tornarà a 0Vr. Tornarà a  0Vr i la línia de 

seguretat verificarà que no hi ha fallides.  

El funcionament d'un sistema de transport que inclou el sistema ACT serà similar a una operació completa 

del sistema de catenària. Les diferències es relacionen principalment amb modes degradats i aquestes 

diferències seran detallades per al subministrador.  

La velocitat de funcionament màxima autoritzada serà la que indiqui el subministrador, però aquesta por 

explotació circular per terrenys urbans no podrà ser major de 50 km / h (límit de velocitat en ciutat). A més 

aquesta limitació de velocitat estarà relacionada amb els següents paràmetres: 

▪ Longitud entre l'antena posterior i la part posterior del vehicle, 

▪ Longitud entre l'antena davantera i l'eix davanter, 

▪ Longitud de segments conductors i aïllants, 

▪ Temps d'activació de l'estat segur i restrictiu.  

No hi haurà cap restricció en la normalització de l'equipament terrestre ACT (segment conductius i zones 

neutres; Aquest serà a definir per el subministrador. No obstant això, es recomana una secció mínima 

aïllant de 3 m.. 

8.11.5.   Telecomandament des de Centre de Control (PCC) 

a) Telecomandament d’energia 

El nou equipament a subministrar en la SET GLÒRIES (cabina 25 kV, cabines de corrent continu, 

transformador de tracció i rectificadors, etc.) ha de quedar integrat dintre del sistema de control distribuït 

existent a la SET GLÒRIES, de forma què es puguin assolir les següents funcionalitats, tant en local, com 

en remot des del lloc de comandament local existent a SET GLÒRIES O des del Telecomandament 

d’Energia (PCC):  

▪ Maniobra dels nous seccionadors i interruptors de les cel·les 25 kV i de corrent continu; 

▪ Senyalització de la posició en què es troben aquests elements, així com de la manera de 

comandament local/remot. 

▪ Indicació de les alarmes produïdes en aquests elements; 

▪ Tractament de les lectures (mesures analògiques) de tensió i intensitat associades a aquest nou 

equipament 

▪ Registre cronològic de totes les ordres rebudes des del PCC, així com de les alarmes i canvis d’estat 

transmesos al PCC, en relació al nou equipament. 

▪ Estat dels serveis comuns i auxiliars associats al nou equipament: sistema contra-incendis, etc. 

L’anterior comporta l’ampliació hardware i software necessària de la instal·lació del sistema de control 

distribuït existent per tal d’incloure el nou equipament i les noves funcionalitats requerides. S’haurà de 

cablejar les noves senyals, alarmes, ordres i mesures, etc., del nou equipament contra els bastidors 

existents, ampliant-los en cas que sigui necessari. L’autòmat i HMI haurà de ser re-programats per incloure 

el nou equipament i les noves funcionalitats (actualització base de dades, sinòptics, automatismes, etc.).  

Des del punt de vista del PCC existent, la base de dades i sinòptics del Telecomandament d’Energia (PCC) 

hauran de ser actualitzats en consonància. 

S’ha de preveure també una nova interfície a molt alt nivell entre el Telecomandament d’Energia existent i 

el nou Telecomandament del Sistema SETSC. 

b) Telecomandament sistema SETSC 

El nou sistema SETSC no quedarà inclòs dintre de la arquitectura de control existent a la SET GLÒRIES, 

sinó que disposarà de la seva pròpia arquitectura de comunicacions i de control, centralitzada des dels 

quadres SETSC ubicats a la subestació, per al control i comandament de tot l’equipament SETSC en línia. 

 Sabata col·lectora 2  Sabata col·lectora 1

c zn c zn a zn a zn c zn c

Segmento B Segmento C

Segmento A Segmento D zona en tensió

a : Segment Conductiu : OFF : connectat a 0Vr     

c:  Segment Conductiu ON : connectat a 750V DC

zn: Zona neutra
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Tot el sistema d’automatització del sistema SETSC estarà connectat al telecomandament SETSC, 

centralitzat en el PCC. 

Aquesta connexió es realitzarà per mitjà d’un nou equip perifèric de la SET GLÒRIES, que estarà unit als 

equips centrals del PCC per mitjà de la xarxa troncal existent de comunicacions amb els nou equips 

perifèrics de transmissió adients. S’haurà d’habilitar un nou lloc de comandament SETSC al PCC existent. 

A molt alt nivell, cal preveure una interfície, per a intercanvi d’informació i ordres, entre aquest nou lloc de 

comandament SETSC i el Telecomandament d’Energia Existent. 

La funció del telecomandament és la transmissió segura d’informació (ordres de maniobra, senyalització i 

mesura) entre els equips perifèrics (quadres SETSC de la subestació SET GLÒRIES) que controlen 

l’equipament SETSC i es equips centrals PCC, millorant la fiabilitat i la rapidesa de l’explotació del sistema 

SETSC d’energia. 

 SUBMINISTRAMENTS EXTERIORS 

En l’Annex 19 “Subministraments exteriors” s’inclou una explicació de la situació actual del 

subministrament d’energia en MT de Trambaix i Trambesòs, i les diferents alternatives proposades a la 

companyia subministradora ENDESA per a la unificació de les xarxes. 

També inclou el tractament d’escomeses en baixa tensió de les noves parades. 

8.12.1.   Situació actual del subministrament en MT 

Hores d’ara, les instal·lacions Trambaix i Trambesòs funcionen de forma totalment independent, tant 

operacional com energèticament.  

Trambaix té una única connexió de servei, encara que en realitat és doble, en configuració una principal i 

una altra de socors, a la subestació de Collblanc. 

Trambesòs té dues connexions de servei, una localitzada a Vilanova i l’altra a Eduard Maristany; 

cadascuna pot alimentar la totalitat de la línia. Històricament, en condicions normals, cadascuna 

alimentava una part de la línia, però a l’actualitat Tram Besòs funciona amb una connexió de servei 

principal a Eduard Maristany, quedant la de Vilanova com a connexió de servei de socors. 

Les potències totals contractades a cada connexió de servei i cadascun dels períodes horaris es 

resumeixen a la taula següent: 

 

Potència en kW P1 P2 P3 P4 P5 P6 

COLLBLANC (principal) 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.949 

COLLBLANC (socors) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

EDUARD MARISTANY 
(principal) 

925 925 925 925 925 1.169 

VILANOVA (socors) 800 800 800 800 800 1.040 

TOTAL CONTRACTAT 
DISPONIBLE 

3.175 3.175 3.175 3.175 3.175 4.158 

   Taula 27. Potències contractades a l’actualitat a TRAM 

Per tant, la potència total disponible a l’actualitat és d’uns 4 MW. 

Pel que fa a possibles ampliacions dins de les condicions actuals d’explotació ( i contractació), es podria: 

▪ Incrementar al nivell que hi ha en període P6 (4.158 kW).. 

▪ Incrementar la potència a uns nivells entre 10-20% més que la màxima que hi ha actualment (p.e. 

Collblanc un 10-20% més que 1.949) implica un canvi de transformadors d'intensitat (per fer la 

lectura) i drets de connexió. 

▪ Incrementar la potència per sobre dels nivells anteriors, cal estudi de la Companyia distribuïdora per 

analitzar la viabilitat o no d'aquest increment, amb diferents alternatives possibles que es detallen 

més endavant. 

Els estudis de simulació d’energia del Trambaix concloïen que la potència contractada a Collblanc havia 

de ser de 9 MW, amb el dimensionament corresponent dels cables. Un cop iniciada l’operació es va baixar 

als 1,5 MW-2 actuals.  

8.12.2.   Situació futura a curt i mig termini 

Està previst la unió de les dues xarxes tramviàries (Trambaix i Trambesòs) a través de la Diagonal (Tram 

Diagonal). Aquesta interconnexió permetrà reordenar els serveis que hores d’ara ofereixen cadascuna de 

les línies, i està previst incrementar el nombre de unitats i incrementar la capacitat (afegint unitats dobles 

en comptes de unitats simples).  

Des del punt de vista de les necessitats d’energia elèctrica, cal dons incrementar les potències disponibles 

a les connexions de servei, per fer front a les noves demandes de serveis oferts. 

Tanmateix, les noves instal·lacions del Tram Diagonal requeriran d’una nova connexió de servei per 

alimentar les noves subestacions de tracció necessàries. O bé, es podria aprofitar les connexions de servei 

existents per tal de poder alimentar les noves instal·lacions del Tram Diagonal. 

Un altra variant rau en el tipus d’electrificació a implementar en el tram Diagonal, ha de ser una solució 

amb un Sistema d’Electrificació de Tracció Sense Catenària (SETSC). Aquesta solució demana més 

energia ja que no es possible tenir recuperació d’energia en el moment de la frenada, per tant el consum 

es una mica més gran que en el sistema de catenària. 

A banda de l’anterior, en la nova interconnexió tramviària es pretén, des del punt de vista de la connexió a 

la xarxa elèctrica, solucionar el següents punts: 

▪ TRAMBAIX s’alimenta amb doble connexió de serveis des de SE COLLBLANC; tot i la redundància, 

històricament hi hagut problemes de subministrament elèctric, pel què s’hauria de proporcionar una 

segona connexió de servei per al TRAMBAIX que fos independent de SE COLLBLANC; 

▪ Com a requeriment del Plecs de Bases de la unió tramviària, la xarxa de MT hauria de quedar 

unificada, amb una solució conjunta per a TRAMBAIX, TRAMBESÒS i TRAMDIAGONAL. 

En l’annex es desenvolupen tres alternatives, realitzant una estimació del dimensionat final de cada 

connexió de servei necessària en cada cas:  

▪ ALTERNATIVA 1: TRAM DIAGONAL AMB ESCOMESA PRÒPIA I UNIFICACIÓ XARXA MT AMB 

TRAMBAIX. 

▪ ALTERNATIVA 2: SOLUCIÓ GLOBAL: XARXA MT UNIFICADA APROFITANT ESCOMESES 

EXISTENTS (DUES CONNEXIONS DE SERVEI PRINCIPALS i UNA DE SOCORS PER AL TRAM 

BESÒS) 
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▪ ALTERNATIVA 3: SOLUCIÓ GLOBAL: XARXA MT UNIFICADA APROFITANT ESCOMESES 

EXISTENTS. (TRES CONNEXIONS DE SERVEI PER A TOTA LA LÍNIA: QUALSEVOL 

COMBINACIÓ DE DUES POT ALIMENTAR TOTA LA XARXA TRAMVIÀRIA) 

8.12.3.   Estudi previ: estimació de les noves potències necessàries per a cada àrea 

Tram Diagonal: 

L’esquema de la xarxa MT seria el de la figura següent (en cas de solució independent, la nova escomesa 

pot situar-se en qualsevol punt del nou tram de la Diagonal, entre Pça. Francesc Macià i Pça. de les 

Glòries). 

Des del punt de vista de tracció, seran necessàries dues noves subestacions de tracció, sent la subestació 

de Glòries (SET GLÒRIES) compartida entre Tram Diagonal i Tram Besòs. Aquesta subestació haurà de 

ser ampliada. 

 

 

Figura 119. Esquema futur xarxa MT en el TRAMDIAGONAL 

 

La ubicació de les 2 subestacions de tracció noves (25 kV c.a. / 750 V c.c.) es proposa orientativament a: 

▪ SE01: Creuament Av. Diagonal – Pça. Francesc Macià (costat Llobregat banda mar), a l’extrem de 

la línia del TRAMBAIX. 

▪ SE02: Creuament Av. Diagonal – C. Nàpols (banda mar) 

La tercera subestació seria l’actual de Glòries: SE03, que haurà de ser reforçada i ampliada. 

Potència requerida: En cas d’alimentació per catenària o per ATC, es calcula com 2.300 kW. Configuració 

doble: principal i socors (mostrada a la figura anterior). 

 

Connexió de servei Total 

NÀPOLS (principal) 2.300 kW 

NÀPOLS (socors) 2.300 kW 

Taula 28. Potència actual i ampliació necessària per al Tram Diagonal 

 

Tram Baix: 

L’augment de servei implica una necessitat de 4.602 kW. Amb el mateix esquema de la xarxa MT actual: 

 

 

 

Figura 120. Esquema futur xarxa MT en el Trambaix 

Les connexions de servei existents haurien d’ampliar-se un 136%, fins al valor total de la taula següent:  

 

Connexió de servei Potència actual 
Increment de 

potència pel sector 
Total 

COLLBLANC (principal) 1.949 kW 2.653 kW 4.602 kW 

COLLBLANC (socors) 1.000 kW 2.653 kW 3.653 kW 

Taula 29. Potència actual i ampliació necessària per al Trambaix 

 

Tram Besòs: 

L’augment de servei implica una necessitat de 3.186 kW. Amb el mateix esquema de la xarxa MT actual: 

SE01 
F. Macià

SE02 
Nàpols

SE03 
Glòries

Connexió de 
servei

SE SS2
Collblanc

SE SS1 
Carles III

SE SS3
Rayo Amarillo

Connexió de Servei 25 kV
COLLBLANC

SE SST5
Waden

SE SS4
BV 2001

SE Taller
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Figura 121. Esquema futur xarxa MT en el Trambesòs 

 

Les connexions de servei existents haurien d’ampliar-se fins al valor total de la taula següent, tenint en 

compte que ambdues connexions s’han de recolzar mútuament. Representa un augment del 44%:  

 

Connexió de servei 

Potència 

dimensionant 

actual 

Increment de 

potència per sector 
Total 

EDUARD MARISTANY 
(principal) 

1.169 kW 977 kW 3.186 kW 

VILANOVA (socors) 1.040 kW 977 kW 3.186 kW 

Taula 30. Potència actual i ampliació necessària per al Trambesòs 

8.12.4.   Solució del subministrament en MT per a la fase 1 

En aquesta primera fase la xarxa d’energia partirà de la actual xarxa del Tramvia del Besòs,  ja que segons 

l’estudi de simulació elèctrica realitzat no seran necessàries la posada en servei de noves subestacions, 

però si serà necessari el muntatge de un nou grup de tracció en la subestació de Glories, així com una 

sèrie de modificacions a realitzar en aquesta subestació para la alimentació al nou sistema de electrificació 

de tracció sense catenària (SETSC) que s’haurà de muntar per a les noves vies que aniran de l’estació de 

Glories a l’estació de Verdaguer.  

L’increment de potència de tracció serà d’un màxim de 331 kW (valor calculat a partir de la simulació de 

tracció, que es recull a l’apartat 3.4 de l’apèndix 1 de l’Annex 8), pel què s’estima que no caldrà cap tipus 

d’actuació a les connexions de servei existents a Vilanova i Eduard Maristany. En tot cas, si es detecten 

excessos de potència durant l’explotació d’aquesta fase, caldria augmentar la potència contractada en 

conseqüència. 

S’adjunten taules justificatives dels increments de potència requerits: 

 

Secció 

Circula

cions 

actuals 

Circulacions 

Fase 1 

Circulacions 

horitzó 2022 

Unitats en 

circulació

2022 

Potència 

mitja 

demandada 

(2022) 

TRAM BAIX 17 US 17 US 19 UD + 1 US 39 US 4.602 kW 

TRAM DIAGONAL N/A 2 US 7 UD + 1 US 15 US 2.300 kW 

TRAM BESÒS 14 US 14 US 8 UD + 11 US 27 US 3.186 kW 

TOTAL 31 US 33 US 34 UD + 13 US 81 US 10.088 kW 

Taula 31. Justificació increments de potència segons flota prevista 

 

Secció 

Circula

cions 

actuals 

Potències 

contractades 

Potència màximes 

segons simulacions 

TRAM BAIX 17 US 1.450 (1.949) kW 

2.350 kW  

(US 5’ tram comú, 8’ ramals) 

3.413 kW (9 UD a 7’30”) 

TRAM DIAGONAL N/A N/A 2.873 kW (8 UD a 4’) 

TRAM BESÒS 14 US 1.725 (2.209) kW 
2.321 kW  

(US 4’ tram comú, 8’ ramals) 

TOTAL 31 US 3.175 (4.158) kW  

Taula 32. Potències actuals contractades i simulades 

 

8.12.5.   Escomeses en BT de les parades 

El subministrament elèctric en Baixa Tensió de les parades es fa des de la xarxa elèctrica de la companyia 

subministradora i s’obté de l’escomesa en baixa tensió ubicada dins el recinte equipaments de la parada. 

La xarxa d’alimentació de cadascuna de les parades esta constituïda per dos tipus d’alimentació de 

Companyia i de quadre BT depenent del tipis de parada. 

A les parades de Sicília i Verdaguer s’hi comprendrà la part de protecció amperimètrica i diferencial 

respecte al distribuïdor d’energia, així com el sistema de Comptador de Companyia  (Instal·lació d’enllaç)  

i la part d’alimentació i protecció dels diferents equips de la parada per ambdós andanes ubicat al armari 

ubicat a l’andana costat mar (Quadre de Distribució de Baixa Tensió, QDBT). 

A les parades de Monumental i Glòries hi comprendran la part de protecció amperimètrica i diferencial 

respecte al distribuïdor d’energia, així com el mateix sistema de Comptador de Companyia i la part 

d’alimentació i protecció dels diferents equips de la parada però per cadascuna de les dues andanes que 

te la parada.  

SE04 
Ciutadella

Connexió de Servei 25 kV
VILANOVA

P20

SE01 
Glòries

P2-P3

SE05 
Gran Via

P24-P25

SE02 
Diagonal Mar

P7-P8

SE03 
Taller

Connexió de Servei 25 kV
EDUARD MARISTANY

SE06
Torrassa

SE07
Mont Roig

P29

P13

P19
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 INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS (IMI, CTTI) 

Respecte a la possible infraestructura del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 

(CTTI), l’equip redactor ha consultat sobre la previsió d’aquest tipus d’infraestructura a l’àmbit de 

Barcelona, i no hi ha obligatorietat d’instal·lació d’aquest tipus d’infraestructura dins de l’àmbit de la ciutat 

de Barcelona.  

En altres casos, mitjançat acord previ entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, la xarxa CTTI queda 

integrada a la xarxa de l‘IMI (Institut Municipal d’Informàtica). Aquesta xarxa IMI queda recollida en el 

projecte d’urbanització  i consisteix en una xarxa de canalitzacions que connecta els serveis municipals 

(semàfors, enllumenat, reg, recàrrega de vehicles elèctrics, punts Wifi, sensors de so i atmosfèrics,...). 

Queda pendent que el CTTI doni resposta de nous requeriments sobre la xarxa IMI, però en qualsevol dels 

casos, la xarxa CTTI no queda inclosa dins del present projecte de transports. 

 SERVEIS AFECTATS 

8.14.1.   Àmbit del projecte en relació als serveis afectats 

L’àmbit del present projecte correspon, geogràficament, al ramal tramviari que discorre per la Diagonal  

unint la confluència de les avingudes Diagonal, Meridiana i Gran Via (Pl. de les Glòries) fins al carrer 

Girona.  

D’acord amb l’alternativa 1 de l’Estudi Informatiu de juny de 2017, queda determinat l’àmbit del projecte 

com l’àmbit tramviari transversal, que no és més que aquell que abasta estrictament la banda ocupada per 

la plataforma del tramvia, amb els ajustos urbanístics necessaris per compatibilitzar la topografia i el 

drenatge de la vialitat de l’entorn.  

El present projecte es complementa amb el projecte executiu d’Urbanització Fase 1 de "Connexió del 

Trambaix i Trambesòs. Implantació d’una Xarxa Tramviària Unificada" i amb el projecte executiu 

d’Urbanització “Projecte urbà de l’espai lliure de la plaça de les Glòries Catalanes de la ciutat de Barcelona 

“Canòpia urbana”. Àmbit Tramvia”. En l’Annex 20 “Serveis afectats” es presenta tant els serveis afectats 

dels projectes d’urbanització com dels de transport. La discriminació entre els que corresponen a un i altre 

projecte queda reflectit al pressupost del projecte i a l’annex esmentat, on es classifica el cost de la 

reposició segons si es comptabilitza al pressupost de la urbanització o de transport . 

Per a l'elaboració de l’annex, s'ha tingut en compte la següent documentació: 

▪ Projecte executiu de reforma de l'avinguda Diagonal en els àmbits dels passejos, calçades laterals i 

voreres. Tram entre Plaça Francesc Macià – Passeig de Gràcia (Barcelona). Febrer de 2014. 

▪ Estat de dimensions i característiques de l’obra executada. Projecte executiu de reforma de 

l’Avinguda Diagonal, en els àmbits dels passejos, calçades laterals i voreres. Tram entre Plaça 

Francesc Macià – Passeig de Gràcia (Barcelona). Maig de 2015. 

▪ Maqueta del Projecte executiu de reforma de l’Avinguda Diagonal. Tram comprès entre el Passeig 

de Gràcia – Passeig de Sant Joan (Barcelona). Maig de 2015.  

▪ Projecte executiu per a la gestió de serveis afectats i nous subministraments a l’àmbit delimitat per 

MPGM de plaça de les Glòries a Barcelona. Novembre 2017. 

▪ Projecte urbà de l’espai lliure de la plaça de les Glòries Catalanes de la ciutat de Barcelona “Canòpia 

urbana”, maqueta Juliol de 2017. 

▪ Projecte executiu de millora de drenatge dels carrers Girona, Milà i Fontanals i Bailén, entre l’Avda. 

Diagonal i Travessera de Gràcia. Setembre 2017. 

En aquest projecte es defineixen les obres necessàries per a la construcció del col·lector desdoblat 

de l’Avda. Diagonal entre la cambra del carrer Girona i la connexió amb la cambra de Passeig de 

Sant Joan; i es localitzen tots els serveis existents per tal de valorar les possibles reposicions i/ o 

trasllats dels serveis que puguin resultar afectats per les obres. Com que aquest tram coincideix amb 

l’àmbit del present projecte, totes les reposicions i/o trasllats de serveis previstos en aquest projecte 

es tindran en compte i quedaran fora de l’àmbit del present projecte. 

8.14.2.   Informació de partida 

La informació disponible dels serveis existents a la zona de projecte ha estat facilitada per BIMSA i aquesta 

s’ha obtingut mitjançant la plataforma d’Acefat (Plataforma d’Infraestructures de Serveis Públics) i en algun 

cas, directament de les companyies. Tota aquesta informació queda recollida a l’apèndix 1 de l’annex 20. 

La següent taula recull el llistat de companyies contactades per tal d’obtenir tots els serveis.  

 

Servei Afectat Companyia Contacte Comentaris 

Aigua Potable AGBAR 

Héctor Navarro 

hnavarro@aiguesdebarcelona.cat 

933423062 

Jaume Moreno  

933423062 

Informació Plataforma 

ACEFAT 

Electricitat FECSA-ENDESA 

Josep Yánez 

Josep.yanez@enel.com 

935094859 / 625606979 

Informació Plataforma 

ACEFAT 

Gas GAS NATURAL 

Gas Natural Distribución SDG  

Uinicio@gasnatural.com/sdesplaza

miento@gasnatural.com 

Informació Plataforma 

ACEFAT(format pdf/dwg) 

Telefonia 
TELEFÓNICA 

 

José Luis López 

Joseluis.lopezmartin@telefonica.co

m 

934839454 / 649482950 

 

Informació Plataforma 

ACEFAT(format pdf/dwg) 

Telecomunicacions 

BCASA-FO 

Oscar Esbrí 

oesbri@bcn.cat 

932896800 

Informació Plataforma 

ACEFAT 

COLT 

Juan Antonio López 

ServiciosAfectadosCOLTTelecomBa

rcelona@colt.net 

934455000 

Informació Companyia 

EACOM 
Sandra Campabadal 

scampabadal@eacomsa.com 
Informació Companyia 

JAZZTEL  

Horacio Gustavo Medina 

Horaciogustavo.medina@jazztel.co

m 

650648137 

Informació Companyia 

LOCALRET 

Xavier Bayot Blanco 

consorci@localret.cat 

934861430 

Informació Companyia 

(format dxf) 

ONO 

César Palacios Castro 

Cesar.palacios@elecnor.es 

671790971 

Informació Plataforma 

ACEFAT 

mailto:hnavarro@aiguesdebarcelona.cat
mailto:Josep.yanez@enel.com
mailto:Uinicio@gasnatural.com/sdesplazamiento@gasnatural.com
mailto:Uinicio@gasnatural.com/sdesplazamiento@gasnatural.com
mailto:Joseluis.lopezmartin@telefonica.com
mailto:Joseluis.lopezmartin@telefonica.com
mailto:oesbri@bcn.cat
mailto:ServiciosAfectadosCOLTTelecomBarcelona@colt.net
mailto:ServiciosAfectadosCOLTTelecomBarcelona@colt.net
mailto:scampabadal@eacomsa.com
mailto:Horaciogustavo.medina@jazztel.com
mailto:Horaciogustavo.medina@jazztel.com
mailto:consorci@localret.cat
mailto:Cesar.palacios@elecnor.es
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Servei Afectat Companyia Contacte Comentaris 

ORANGE 
Ignasi Alonso i Solé 

935678000 
Informació Companyia 

VODAFONE 

César Palacios Castro 

Cesar.palacios@elecnor.es 

671790971 

Informació Companyia 

CABLERUNNER 

Jose Angel Fontalva 

Joseangel.fontalva@cr-iberica.com 

647675092 

Informació Companyia 

CELLNEX - Informació Companyia 

BRITISH 

TELECOM (BT) 

MªJosé Hidalgo Jiménez 

Mariajose.hidalgo@bt.com 

912708051 / 611610039 

Informació Companyia 

Taula 33. Taula Resum Companyies afectades. 

 

També s’ha contactat amb altres companyies de les quals NO es detecten serveis existents a l’àmbit 

d’estudi. 

 

Servei Afectat Companyia Contacte Comentaris 

Galeria de Serveis ADGASE 
Secretario Coloma 57, 1º2ª 

08024 Barcelona 
Informació Companyia 

Aigua Potable ATLL 

Francesc Labarta 

Eng. Cap Dept. Serveis afectats 

ATLL 

Sant Martí de l’Erm 30 

08070 Sant Joan Despí 

Informació Companyia. 

Oleoducte CLH 

Basilio Navarro Sánchez 

Dir. Gral.l de Tecnologia i Innovació 

Titán 13, 28045 Madrid 

917746000 

 

Informació Companyia 

Telecomunicacions Correos Telecom 

Manuel Becerra Santin 

Delegat Territorial Infraestructures 

Via Laietana 1, Planta1ª Despatx 13 

08070 Barcelona 934868099 

Informació Companyia 

Gas ENAGAS 

Rebeca Caramés Rodríquez 

rcarames@enagas.es 

977677798 / 638301512 

Informació Companyia 

Taula 34. Taula Resum Companyies no afectades. 

 

Hi ha d'altres serveis que queden recollits en els corresponents annexos dels projectes, tant en el projecte 

d’Urbanització com en el projecte de Transport. Són els següents: 

▪ BCASA 

La informació de clavegueram i aigües freàtiques es recull a l'annex corresponent del projecte 

executiu d’Urbanització Fase 1 (A07-drenatge) i del projecte executiu d’Urbanització “Canòpia 

urbana” Àmbit tramvia (A07-drenatge). Les mines i refugis antiaeris a la memòria ambiental al 

Document nº5.  

Per altra banda, no hi ha xarxa de recollida pneumàtica a la zona de projecte. 

BCASA disposa d’un armari d’instal·lacions a Avinguda Diagonal, 362 que s’afecta per les obres i es 

troba definit a l’apartat de fibra òptica de l’annex. 

▪ ENLLUMENAT PÚBLIC 

Les instal·lacions d'enllumenat s'estudien a l'annex corresponent del projecte executiu d’Urbanització 

Fase 1 (A15-enllumenat) i del projecte executiu d’Urbanització “Canòpia urbana” Àmbit tramvia (A16-

Enllumenat). 

▪ IMI 

Les instal·lacions d'IMI s'estudien a l'annex corresponent del projecte executiu d’Urbanització Fase 

1 (A19-IMI) i del projecte executiu d’Urbanització “Canòpia urbana” Àmbit tramvia (A19-IMI). 

▪ MOBILITAT 

Les instal·lacions de semàfors s'estudien a l'annex corresponent del projecte executiu d’Urbanització 

Fase 1 (A16-Xarxa Semàfors) i del projecte executiu d’Urbanització “Canòpia urbana” Àmbit tramvia 

(A20-Xarxa Semàfors). 

▪ REG 

Les instal·lacions de reg s’estudien a l’annex corresponen del projecte executiu d’Urbanització Fase 

1 (A17-Reg) i del projecte executiu d’Urbanització “Canòpia urbana” Àmbit tramvia (A17-Reg). 

Les instal·lacions de la xarxa de reg de la plataforma ferroviària queden recollides a l’annex 

corresponent del present projecte (A15-Xarxa de reg de la plataforma ferroviària). 

Els desviaments i implantació de nova infraestructura de serveis precisa de la corresponent autorització a 

l’empara de les ordenances municipals vigents i complir amb les ordenances municipals. 

8.14.3.   Relació dels serveis existents 

Els serveis existents al corredor del projecte són els següents: 

▪ Xarxa d’Aigua Potable. AGBAR 

▪ Xarxa de Clavegueram. BCASA 

▪ Xarxa Elèctrica de BT-MT-AT. FECSA-ENDESA 

▪ Xarxa de Gas. GAS NATURAL 

▪ Xarxa de Telecomunicacions. TELEFÓNICA 

▪ Xarxa de Telecomunicacions. BCASA 

▪ Xarxa de Telecomunicacions. ALTRES 

A més dels serveis existents s’han de tenir present les infraestructures del transport soterrades que poden 

afectar o ser afectades per les obres.  

La següent taula recull el llistat de les companyies de transport contactades: 

 

mailto:Cesar.palacios@elecnor.es
mailto:Joseangel.fontalva@cr-iberica.com
mailto:Mariajose.hidalgo@bt.com
mailto:rcarames@enagas.es
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Infraestructura Contacte Comentaris 

TMB (Metro) 

Ignasi Patón 

jipaton@tmb.cat 

932987169 

L4 i L2 Metro 

FGC 

Gonzalo Fernández 

gfernandez@fgc.cat 

933663100 

No afecta aquest tram 

AVE 

Carlos Sarabia Vives 

csarabia@adif.es 

934963161 

AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa 

ADIF 

Carlos Sarabia Vives 

csarabia@adif.es 

934963161 

Ramal de les Glòries 

Taula 35. Taula resum de grans infraestructures existents. 

 

8.14.4.   Serveis afectats i reposicions 

Per tal de definir la solució més adient de reposició i/o trasllat dels serveis que resultin afectats, tant per 

les obres com per el posterior funcionament del tramvia, s’ha consultat amb les companyies titulars dels 

mateixos, d’aquesta manera es garanteix que es compleixen les especificacions tècniques i procediments 

constructius. No obstant, en alguns casos, com per exemple Endesa, no es disposa de la seva resposta. 

A l’annex 20 es detalla de manera pormenoritzada per companyia i per afectació: 

▪ AGBAR (8 afectacions) 

▪ ENDESA (12 afectacions de BT, 23 de MT i 4 de ADU) 

▪ GAS (5 afectacions) 

▪ TELEFÓNICA (7 afectacions) 

▪ LOCALRET (3 afectacions) 

▪ COLT (4 afectacions) 

▪ ORANGE (6 afectacions) 

▪ JAZZTEL (3 afectacions) 

▪ BRITISH TELECOM (3 afectacions) 

▪ ONO (3 afectacions) 

▪ ADIF (2 afectacions) 

▪ BCASA (2 afectacions) 

També s’inclou l’ampliació i renovació de xarxes (aigua potable i hidrants contra incendis). 

8.14.5.   Resum dels serveis afectats. Imputació de costos 

El pressupost de reposició dels serveis afectats es distingeix en dos conceptes diferenciats: la reposició 

de l’obra civil i la reposició de l’obra mecànica. Per aquest projecte tant l’import de l’obra civil com l’import 

de l’obra mecànica queden inclosos dins del pressupost general de l’obra (PEM). 

Cal tenir present que els serveis afectats recollits en el present projecte de transport són els mateixos que 

els recollits al projecte d’urbanització, i el seu cost s’assigna a un o un altre projecte en funció de la 

consideració de si el servei queda afectat per l’actuació d’execució del tramvia o queda afectat per 

l’actuació d’execució de la urbanització. 

La taula següent mostra el pressupost de reposició dels serveis afectats diferenciant els comptabilitzats al 

projecte d’urbanització i els del projecte de transport, i assignats al pressupost de l’obra (PEM), o al 

pressupost per a coneixement de l’administració (PCA). 

 

Servei afectat Projecte urbanització Projecte transport 

Companyia CODI 
PEM  

(s/IVA) 
PCA  

(s/IVA) 
PEM  

(s/IVA) 
PCA  

(s/IVA) 

AGBAR 

AG-001 - - 6.503,76 € - 

AG-004 - - 6.503,76 € - 

AG-005 - - 36.207,54 € - 

AG-006 - - 133.692,45 € - 

AG-007 - - 85.574,75 € - 

AG-009 + AG-010 + 
AG-011 

- - 88.400,00 € - 

Total AGBAR 0,00 € 0,00 € 356.882,26 € 0,00 € 

ENDESA 

BT-001 - - 10.000,00 € - 

BT-002 - - 5.000,00 € - 

BT-003 - - 5.000,00 € - 

BT-004 - - 5.000,00 € - 

BT-005 - - 21.000,00 € - 

BT-006 21.000,00 € - - - 

BT-007 - - 5.000,00 € - 

BT-008 - - 5.000,00 € - 

BT-009 5.000,00 € - - - 

BT-010 10.000,00 € - - - 

BT-011 - - 10.000,00 € - 

BT-012 12.000,00 € - - - 

MT-001 - - 18.000,00 € - 

MT-002 - - 18.000,00 € - 

MT-003 - - 27.000,00 € - 

MT-004 - - 50.000,00 € - 

MT-005 - - 18.000,00 € - 

MT-006 - - 18.000,00 € - 

MT-007 - - 18.000,00 € - 

MT-008 - - 18.000,00 € - 

MT-009 - - 18.000,00 € - 

mailto:jipaton@tmb.cat
mailto:gfernandez@fgc.cat
mailto:csarabia@adif.es
mailto:csarabia@adif.es
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Servei afectat Projecte urbanització Projecte transport 

Companyia CODI 
PEM  

(s/IVA) 
PCA  

(s/IVA) 
PEM  

(s/IVA) 
PCA  

(s/IVA) 

MT-010 - - 25.000,00 € - 

MT-011 - - 18.000,00 € - 

MT-012 - - 18.000,00 € - 

MT-013 - - 50.000,00 € - 

MT-014 - - 75.000,00 € - 

MT-015 - - 18.000,00 € - 

MT-016 972.000,00 € - 972.000,00 € - 

MT-017 32.400,00 € - 32.400,00 € - 

MT-018 + MT-019 + 
MT-020 + MT-021 + 
MT-022 + MT-023 

- - 51.000,00 € - 

ADU-1 6.259,64 € - - - 

ADU-2 23.425,54 € - - - 

ADU-3 22.000,00 € - - - 

ADU-4 4.751,61 € - - - 

Total ENDESA 1.108.836,79 € 0,00 € 1.528.400,00 € 0,00 € 

GAS 

GN-002 - - 53.593,25 € - 

GN-003 - - 126.030,78 € - 

GN-004 - - 57.526,82 € - 

GN-005 - - 83.138,58 € - 

GN-006 - - 31.959,00 € - 

Total GAS NATURAL 0,00 € 0,00 € 352.248,43 € 0,00 € 

TELEFÓNICA 

TE-003 - - 4.348,08 € - 

TE-005 + TE-006 - - 53.784,08 € - 

TE-007 - - 232.273,80 € - 

TE-011 - - 155.808,30 € - 

TE-012 - - 616.592,60 € - 

TE-013 - - 13.520,00 € - 

Total TELEFÓNICA 0,00 € 0,00 € 1.076.326,86 € 0,00 € 

LOCALRET 

LO-001 - - 5.182,25 € - 

LO-002 - - 11.298,98 € - 

LO-003 - - 30.270,30 € - 

Total LOCALRET 0,00 € 0,00 € 46.751,53 € 0,00 € 

COLT 

CO-001 - - 17.167,68 € - 

CO-002 - - 82.073,12 € - 

CO-003 - - 82.328,75 € - 

Servei afectat Projecte urbanització Projecte transport 

Companyia CODI 
PEM  

(s/IVA) 
PCA  

(s/IVA) 
PEM  

(s/IVA) 
PCA  

(s/IVA) 

CO-004 - - 443.350,00 € - 

Total COLT 0,00 € 0,00 € 624.919,55 € 0,00 € 

Orange 

OR-001 - - 21.517,89 € - 

OR-002 269,65 € - - - 

OR-003 269,65 € - - - 

LO-001 - - 15.000,00 € - 

LO-002 - - 15.000,00 € - 

LO-003 - - 20.000,00 € - 

Total ORANGE 539,30 € 0,00 € 71.517,89 € 0,00 € 

Jazztel 

LO-001 - - 15.000,00 € - 

LO-002 - - 15.000,00 € - 

LO-003 - - 20.000,00 € - 

Total JAZZTEL 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 

BT 

LO-001 - - 15.000,00 € - 

LO-002 - - 15.000,00 € - 

LO-003 - - 20.000,00 € - 

Total BRITISH TELECOM 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 

ONO 

LO-003 - - 20.000,00 € - 

ONO-1 119,70 € 4.000,00 € - - 

ONO-2 359,10 € 4.000,00 € - - 

Total ONO 478,80 € 8.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 

ADIF 
AD-001 - - - - 

AD-002 - - 3.750,00 € - 

Total ADIF 0,00 € 0,00 € 3.750,00 € 0,00 € 

BCASA 
BCASA-1 4.255,28 € 1.665,81 € - - 

BCASA-2 - - *1.264.898,61 € - 

Total BCASA 4.255,28 € 1.665,81 € 1.264.898,61 € 0,00 € 

TOTAL SERVEIS (s/col·lector) 1.114.110,17 € 9.665,81 € 4.180.796,52 € 0,00 € 

TOTAL SERVEIS 1.114.110,17 € 9.665,81 € 5.447.667,61€ 0,00 € 

Taula 36. Taula Resum Serveis Afectats. Imputació de costos 

 

Com es pot observar, en el present projecte no s’imputa cap tipus de cost de desviació o modificació de 

serveis existents afectats fora del Pressupost d’Execució per Contracte de l’obra. Així doncs, al Pressupost 

per al coneixement de l’Administració no se li afegeix cap import addicional. 
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 EXPROPIACIONS, SERVITUDS I INDEMNITZACIONS 

8.15.1.   Afeccions a propietats i a altres drets de tercers 

Per a l’execució del present projecte no cal realitzar expropiacions doncs l’obra es desenvolupa totalment 

en terrenys públics. La creació d’una banda tramviària a tot el corredor sí genera un espai públic de nova 

qualificació, segons la Llei 4/2006, de 31 de març, Ferroviària, malgrat l’explotació corri a càrrec d’una 

empresa privada. 

L’article 40 indica les distàncies establertes per a la protecció de la infraestructura tramviària: 

▪ Zona de domini públic: els terrenys ocupats per la infraestructura tramviària (plataforma de via i tots 

aquells elements funcionals o instal·lacions associades a la utilització i explotació del tramvia), inclòs 

el subsòl i la projecció vertical de la infraestructura. 

▪ Zona de protecció: 8 metres, adjacent a la zona de domini públic. 

▪ Límit d’edificació: 20 metres (article 13, de manera general) 

Aquests dos últims, comptats des de les arestes exteriors de l’esplanació, que, en aquest cas, són les 

vorades limitadores de la franja tramviària en els trams de plataforma protegida (normalment, de 7,32 m 

en via doble). 

No hi ha cap terreny o construcció privada dins de la franja de domini públic, per la qual cosa no resulta 

necessari procedir a cap expropiació, ni tan sols ocupacions temporals per l’obra. 

La zona de protecció (incloent la zona de domini públic) representa la franja on qualsevol execució d’una 

obra o activitat aliena al tramvia, ja sigui pública o privada, requereix, en general, d’un informe preceptiu 

administratiu del titular de la infraestructura per poder-la portar a terme amb l’autorització deguda. 

El límit d’edificació es genera a partir de la recepció i posada en servei del tramvia, sense efecte retroactiu 

de les edificacions pre-existents, a no ser que es canviïn les condicions urbanístiques de les mateixes 

(alçada, volumetria, etc). 

En l’article 40 i següents es donen indicacions específiques per al cas dels tramvies: autoritzacions, 

llicències, manteniment i conservació de la infraestructura tramviària, circulació i conducció. 

Malgrat no es generen afeccions a propietaris o a altres drets de tercers, la present Memòria inclou l’Annex 

núm. 31 d’Expropiacions. 

8.15.2.   Lucre cessant 

Per altra banda, l’afecció a l’explotació de la xarxa de Trambesòs ocasionada per aquestes obres genera 

un canvi de comportament dels viatgers, que tendeixen parcialment a utilitzar altres modes de transport, 

ja siguin públics (Metro, bus) o privats (cotxe, bicicleta o a peu). 

Aquest efecte econòmic negatiu, que representa per a l’empresa operadora TRAM una pèrdua d’ingresos 

(lucre cessant), que caldrà considerar en el seu moment. 

És un efecte diferit, el qual no es restableix fins un cert temps molt més enllà del restabliment o ampliació 

del servei, doncs els comportaments de mobilitat tenen una inèrcia que no sempre es restableix al cent per 

cent, si no es millora el servei objecte de les obres. 
 

9.   EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 REPLANTEIG DE LES OBRES 

A l’Annex 23 “Replanteig de les obres” s’ha inclòs les coordenades i cotes de les bases de replanteig, el 

llistat dels diferents eixos necessaris per definir el traçat projectat (coordenades i cotes cada 5 metres)t, i 

a l'apèndix 1 la planta de traçat amb els eixos a replantejar. 

La representació dels llistats de replanteig per bases s'ha fet entre parelles de bases properes, cobrint per 

zones tot el desenvolupament de l'eix, calculant en el sentit creixent dels PK, cada 5 metres i repetint 

l'operació a l'invers, per la verificació de les dades X, Y i Z. 
 

BASE X Y Z 

B154 431895.216 4583811.295 15.345 

B155 431618.977 4583722.319 16.750 

B155A 431689.299 4583749.097 15.795 

B157 431165.356 4583583.416 26.312 

B204 429766.779 4583126.629 44.741 

B207 430579.248 4583374.766 30.694 

B208 430914.952 4583482.207 27.612 

BR103 431304.274 4583647.871 25.430 

BR15 430661.420 4583414.538 30.098 

BR16 430770.296 4583437.086 29.007 

BR17 431042.913 4583524.383 26.167 

BR18A 431487.107 4583678.824 19.045 

BT2A9 431648.072 4583695.362 15.488 

E7 431441.998 4583705.546 19.750 

I1 431895.516 4583771.374 16.072 

I2 431956.858 4583726.796 15.754 

I3 432006.630 4583725.981 15.943 

I4 432047.487 4583710.675 16.068 

I5 432063.319 4583765.417 15.360 

I6 432128.607 4583832.678 12.749 

I7 432170.828 4583866.147 12.061 

I8 432196.982 4583899.410 11.286 

I9 432180.435 4583917.419 11.580 

O1 431759.150 4583765.284 15.235 

O2 431744.284 4583787.688 15.270 

O3 431476.095 4583674.463 19.371 

O4 431361.059 4583633.071 24.786 

O5 430651.475 4583382.602 29.705 

O6 430578.789 4583430.427 31.338 

O7 430591.958 4583390.841 30.617 

O8 430648.272 4583374.375 29.700 

O10 429716.635 4583137.480 46.078 

O11 429696.225 4583124.035 45.952 

O12 429710.894 4583099.929 45.200 

O13 429737.158 4583095.621 44.740 

O144 429043.350 4582912.356 49.672 

O15 429032.599 4582898.031 49.343 

O16 429075.236 4582880.696 48.754 



 

 

CONNEXIÓ DEL TRAMBAIX I TRAMBESÒS. IMPLANTACIÓ D’UNA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA. 

PROJECTE EXECUTIU DE TRANSPORT. FASE 1: PL. GLÒRIES - GIRONA 

Document núm. 1 - MEMÒRIA  

 

TRAMDIAG-PTFase1-Memoria-Ed3.docx  109 

 

BASE X Y Z 

O17 429066.551 4582890.164 49.087 

O20 428469.404 4582656.555 51.710 

O21 428521.059 4582740.609 50.995 

O22 428438.920 4582744.274 52.459 

O23 428509.547 4582719.986 50.986 

O24 428530.939 4582716.308 50.475 

Taula 37. Coordenades de les bases de replanteig 
 

Les dades per al replanteig de les infraestructures projectades (subestació elèctrica de Nàpols) o d’altres 

elements associats a la via (aparells de via, arquetes) es troben als Plànols corresponents. 

 FASES CONSTRUCTIVES, PLA DE TREBALLS I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

9.2.1.   Introducció i durada estimada de l’obra 

A l’Annex 24 “Fases constructives, pla de treballs i termini d’execució de les obres” del present projecte 

s’ha inclòs el pla d’obra en compliment de l’article 132 del Reglament general de la Llei de l’Administració 

Publica, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001 i de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 

233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 

de 26 de febrer de 2014. 

La durada estimada de l’obra d’implantació del tramvia és d’aproximadament 18 mesos.  

Per assolir aquest termini es considera l’avançament a l’inici de les obres dels treballs relacionats que ho 

permetin, i el fraccionament de l’àmbit en quatre trams a fi de multiplicar els fronts d’avanç.  

Inicialment, i amb caràcter previ a l’inici de l’obra, s’ha previst l’execució de treballs de desviament de 

serveis afectats de manera que, en la mesura del possible, els treballs del Projecte de Connexió de 

Trambaix i Trambesòs (tant d’urbanització com tramviaris) no es vegin entorpits per aquestes feines. Per 

aquestes tasques s’ha considerat una durada estimada de 3,5 mesos. 

Per tant, la durada estimada dels treballs serà de 21.5 mesos, resultat de considerar els 3.5 mesos per 

desviaments de serveis previs més els 18 mesos d’execució de les obres d’urbanització i tramvia. En 

aquests 21,5 mesos s’inclou l’execució de les obres de la coberta d’ADIF (per les quals es preveu una 

durada de 3 mesos) que s’hauran de planificar amb ADIF, ja que comporten el tall de la línia, tot hi que 

aquestes obres (Lot 1) es podran realitzar amb anterioritat a la resta d’obra. 

També s’inicia, uns 3 mesos abans, el desdoblament del col·lector ubicat en el tronc de l’avinguda 

Diagonal. Aquest treballs, donada la seva clara interferència en les obres, s’incorporen com a fites dins el 

desenvolupament del programa de treballs.  

Pel que fa a el lot 3, que correspon amb l'execució de les parades, es considera un termini de 9 mesos, 

des del mes 6 a el mes 14 aproximadament. Comprèn l’execució de l'obra civil, arquitectura i instal·lacions 

no ferroviàries de les parades de: Canòpia, Plaça Monumental, Sicília i Verdaguer, cadascuna s'executa 

en el seu tram corresponent i de manera independent. 

9.2.2.   Desenvolupament de l’obra 

Amb l’inici de les obres es procedeix a la realització de les tasques inicials, englobades en feines 

relacionades amb: 

▪ Arbrat: treballs de poda, protecció d’exemplars, transplantaments, etc. 

▪ Vialitat: demolicions i aglomerat d’illetes en cruïlles per a la reordenació del trànsit, senyalització 

vertical i horitzontal, senyalització d’orientació, i altres tasques derivades dels desviaments vinculats 

als treballs. 

A partir d’aquest punt es dona inici tant a les feines de via com a les d’urbanització.  

S’han agrupat les activitats en subtrams, i dins de cada subtram per illes de cases a la zona de la Diagonal 

i per zones a l’àmbit de Canòpia. Dins de cada subtram s’ha diferenciat les tasques relacionades amb 

l’execució de via, incloses les tasques d’urbanització del corredor necessari per a la implantació de la via, 

canalitzacions associades, feines per a instal·lacions i sistemes, parades, etc., i les tasques relacionades 

estrictament amb la urbanització. 

A més, i d’acord amb el procés constructiu, s’han agrupat les activitats depenent de si s’està urbanitzant 

el tronc, les tercianes o les voreres, entre els carrers Girona i Consell de Cent, o rambla i voreres, a partir 

de Consell de Cent, doncs les vies s’ubiquen a banda i banda de la rambla existent. 

Com a tasques particulars, a part dels creuaments de carrers previstos en dues meitats i indicats com a 

cruïlla (i) i (ii), es compten l’estructura de reforç del pont del carrer Marina, les parades i les subestacions 

de Pl. de les Glòries i la del Parc de la Hispanitat. 

Els treballs a realizar a l’àmbit de Canòpia tenen condicionants específics que es resumeixen a continuació: 

▪ El servei del tramvia ha de mantenir-se en funcionament, limitant al màxim el temps d’aturada. 

▪ Cal compaginar l’obra d’urbanització amb l’obra d’ampliació del vestíbul del metro, aquest punt és 

crític, per tant s’ha previst l’execució del vestíbul en dos fases, per tal de reduir l’afectació al tramvia 

al màxim. L’execució de la segona fase del vestíbul condiciona les obres d’urbanització sobre el 

vestíbul i la finalització dels treballs. 

▪ La mobilitat no s’ha d’afectar: 

▪ Es mantenen les línies de BUS existents, desplaçant les parades i mantenint les distancies 

de les parades provisionals a les de la resta de les línies.  

▪ Mantenir oberts als vianants els accessos a DHUB, mercat dels Encants, Estació Glòries de 

la línia 1 de Metro així com les connexions amb l’entorn proper. Diagonal, connexió bandes 

mar i muntanya de la Gran Via, Meridiana, etc. 

▪ Les obres d’execució del túnel de Gran Via estaran en execució al moment de l’inici dels 

treballs això implica: 

o S’han de mantenir els actuals vials vehiculars provisionals a la Gran via direcció 

Besòs i direcció centre. 

o S’ha de mantenir en funcionament el dipòsit de freàtic situat a la cantonada Gran Via 

/ Badajoz. 

o S’aprofiten les calçades i parades d’autobusos existents per les parades provisionals 

de les línies que avui s’aturen a Glòries. 

9.2.3.   Treballs per zones. Interferències. Ordre d’execució de les obres 

Per estudiar aquest tram de manera més detallada i donat que es pretén el desenvolupament dels treballs 

en quatre fronts simultanis, s’ha subdividit en els següents subtrams: 
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▪ Plaça de les Glòries (Canòpia urbana) 

▪ Del carrer Castillejos al carrer Lepant (inclosa cruïlla Castillejos – exclosa cruïlla Lepant) 

▪ Del carrer Lepant fins al carrer Nàpols (inclosa cruïlla Lepant – exclosa cruïlla Nàpols) 

▪ Del carrer Nàpols fins al carrer Girona (inclosa cruïlla Nàpols) 

El tramvia s’executa des de la connexió amb el Trambesòs a la plaça de les Glòries fins al carrer Girona. 

Tot i això, donat que els treballs d’urbanització es duran a terme conjuntament amb els treballs de via, la 

planificació de tasques inclou també els treballs d’urbanització i dins de l’àmbit complet, és a dir, des del 

carrer de Girona fins a la plaça de les Glòries. 

Es consideren actuacions singulars l’afecció al col·lector de Diagonal-Sicília (Lot 2)  i l’actuació al túnel 

d’Adif (Lot 1). Aquestes dues actuacions queden integrades en el conjunt de les obres del projecte, però 

es contempla que puguin ser executades separadament. S’estima que la durada de les obres d’afecció al 

túnel d’Adif és de 3 mesos i la durada de les obres d’afecció al col·lector Diagonal-Sicília és de 4 mesos.  

Les 4 parades incloses en el projecte (lot 3) s'executaran cadascuna en el seu trams corresponent, i es 

contempla que puguin ser executades separadament. 

Finalment, també cal tenir en compte les interferències d’aquesta obra amb el Projecte de Sistemes que 

influeixen en la plataforma de via (balises, accionaments de motors d’agulla, cablejats). 

A la taula següent, on s’indiquen els subcapítols considerats en el programa de treballs, es resumeix les  

tasques que són desenvolupades en cada cas. 
 

Subtram Segment / Zona Urbanització Via 
Urbanització en 

altres projectes 

0 
Plaça de les Glòries - 

Castillejos 
X X X 

1 Castillejos - Padilla X X  

1 Padilla - Lepant X X  

2 Lepant – Consell de Cent X X  

2 Consell de Cent - Marina X X  

2 Marina - Sardenya X X  

2 Sardenya - Aragó X X  

2 Aragó - Sicília X X  

2 Sicília - Nàpols X X  

3 Nàpols – Roger de Flor X X  

3 
Roger de Flor – Pg. de Sant 

Joan 
X X  

3 Pg. de Sant Joan -Mallorca  X X 

3 Mallorca - Bailèn  X X 

3 Bailèn - Girona  X X 

Taula 38. Treballs d’urbanització i del tramvia executats per zones i subzones 

A continuació és fa un petit resum de l’ordre d’execució dels treballs a cada tram. Els plànols de 

desenvolupament s’inclouen en el Document nº 2, Plànols, del projecte. 

9.2.1.   Plaça de les Glòries-Castillejos 

9.2.1.1.   Fase 1. Treballs previs 

La durada d’aquesta fase d’obra es preveu de 1,5 mesos durant els quals es realitzaran les tasques prèvies 

de preparació per a poder desenvolupar l’obra. Únicament el tram de l’avinguda Diagonal entre carrer de 

Cartagena i carrer de Castillejos podrà començar-se plenament donat que és una zona que ja actualment 

està lliure de circulació de vehicles i transport públic. 

Les actuacions que composen aquesta fase són: 

▪ F1.1 Realització de nou pas de vianants davant DHUB 

▪ F1.2 Adequació per al gir del BUS al C. Ciutat de Granada 

▪ Modificació de la vorera i la calçada 

▪ Modificació del pas de vianants 

▪ F1.3 Execució del carril bici 

▪ F1.4 Zona en execució Av. Diagonal entre C. Cartagena i C. Castillejos 

▪ Retirada de mobiliari urbà 

▪ Retirada d'arbrat i elements vegetals 

▪ Protecció d'arbres que es mantenen 

▪ Enderroc paviment 
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Figura 122. Execució de les obres. Canòpia. FASE 1 

▪ F1.5 Retirada d'elements urbans 

▪ F1.6 Construcció de caseta provisional per a retirada de caseta de gabions 

▪ F1.7 Enderroc de caseta de gabions 

▪ F1.8 Adequació desviament trànsit 

A l’apartat 4 (Desviaments de Trànsit) de l’annex 28 “Organització de les obres” d’aquest projecte es 

detallen les actuacions a realitzar durant aquesta fase d’obra: 

▪ Desviament de trànsit de la Gran Via: aquest desviament permetrà realitzar el canvi de rasant 

d’aquesta zona. 

▪ Desviament de trànsit del carrer de Casp i Avinguda Meridiana: aquest desviament permetrà actuar 

en la vorera i calçada junt al mercat del Encants 

▪ Desviament de trànsit del Carrer de Ciutat de Granada: consisteix en modificar la vorera i la calçada 

de la cantonada entre la Gran Via i el Carrer Ciutat de Granada per tal que el les línies de BUS 7, 

N7 i 92 puguin girar per aquest carrer. 

9.2.1.2.   Fase 2A 

El gruix principal de les obres es desenvoluparà a la FASE 2 que està subdividida en A i B. 

Les actuacions que composen aquesta fase son: 

▪ F2A.1 Zona en execució Av. Diagonal entre C. Cartagena i C. Castillejos 

▪ Instal·lacions soterrades 

▪ Instal·lacions ferroviàries soterrades 

▪ Construcció de plataforma per a vorera, calçada i tramvia 

▪ Instal·lació de mobiliari urbà i equipament 

▪ Nou carril bici 

▪ Instal·lacions ferroviàries 

▪ Il·luminació 

▪ Semàfors i senyalització 

▪ Plantació d'arbrat i elements vegetals 

▪ F2A.2 Desviament línies de BUS 7, N7 i 92 que passen a circular per carril central de G. Via 

▪ F2A.3 Construcció de nova plataforma tramviària 

▪ F2A.4 Ampliació del vestíbul del metro: 1a fase 

▪ F2A.5 Execució nova urbanització plaça davant museu DHUB i zona C. Cartagena 

▪ Desviament serveis afectats 

▪ Retirada de mobiliari urbà 

▪ Retirada d'arbrat i elements vegetals 

▪ Enderroc paviment 

▪ Instal·lacions soterrades 

▪ Instal·lacions ferroviàries soterrades 

▪ Construcció de plataforma per a paviment i calçada 

▪ Construcció de plataforma per a tramvia 

▪ F2A.6 Execució de rasant definitiva de Gran Via 

▪ Enderroc i moviment de terres 

▪ Realització de Nou ferm 

▪ Instal·lacions soterrades 

▪ Instal·lacions ferroviàries soterrades 

▪ Capes bituminoses 

▪ Senyalització, pintura i proteccions 

▪ F2A.7 Execució connexió carres Cartagena i Àlaba 

▪ Desviament serveis afectats 

▪ Construcció de plataforma per a vorera, calçada i tramvia 

▪ Instal·lacions soterrades 

▪ Instal·lacions ferroviàries soterrades 
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Figura 123. Execució de les obres. Canòpia. FASE 2A 

9.2.1.3.   Fase 2B 

Les actuacions que composen aquesta fase son: 

▪ F2B.1 Posada en servei amb rasant definitiva 

▪ F2B.2 Zona finalitzada i posada en servei 

▪ F2B.3 Fonamentació pèrgoles 

▪ F2B.4 Execució connexió carrers Cartagena i Àlaba 

▪ Construcció de voreres, nou ferm i vies 

▪ Instal·lació de mobiliari urbà i equipament 

▪ Il·luminació 

▪ Instal·lacions ferroviàries 

▪ Semàfors i senyalització 

▪ Plantació elements vegetals 

▪ F2B.5 Execució de nova vorera de G. Via entre Àlaba i Castillejos 

 

 

Figura 124. Execució de les obres. Canòpia. FASE 2B 

 

▪ F2B.6 Execució nova urbanització plaça davant museu DHUB 

▪ Construcció de plataforma per a voreres, calçada i tramvia 

▪ Realització de parterres de zona enjardinada 

▪ Construcció de paviment i Nou ferm 

▪ Construcció de vies 

▪ Instal·lació de mobiliari urbà i equipament 

▪ Construcció de nova estació de tramvia 

▪ Il·luminació 

▪ Instal·lacions ferroviàries 

▪ Semàfors i senyalització 

▪ Plantació elements vegetals 

9.2.1.4.   Fase 3. Tancament tramvia (3 mesos) 

Aquesta fase contempla totes aquelles tasques que no es poden realitzar mentre el tramvia estigui en 

funcionament en l’àmbit d’obra. 

Les actuacions que composen aquesta fase son: 

▪ F3.1 Modificació de vies al C. Badajoz amb desviament de trànsit alternatiu 
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▪ Desviament trànsit costat Besòs 

▪ Desviament trànsit costat Llobregat 

 

 

Figura 125. Execució de les obres. Canòpia. FASE 3 

▪ F3.2 Realització de connexions entre vies existents i les noves 

▪ F3.3 Finalització de nova estació i nou tram de vies 

▪ F3.4 Finalització de fonaments i muntatge de Marquesines 

▪ F3.5 Inici execució 2a fase ampliació del vestíbul del metro 

▪ F3.6 Desmuntatge de l'antiga estació de tramvia i adequació de la zona 

▪ F3.7 Proves i posada en marxa del tramvia 

A l’apartat 4 (Desviaments de Trànsit) de l’Annex 28 Organització de les obres d’aquest projecte es detallen 

les actuacions a realitzar durant aquesta fase d’obra: 

▪ Desviament de trànsit del Carrer de Badajoz: aquest desviament és necessari per poder realitzar la 

connexió de les vies noves amb les existents. 

9.2.1.5.   Fase 4 

Aquesta i les següents fases contemplen totes aquelles feines que no s’han pogut realitzar fins al 

desplaçament de les plataformes tramviàries. 

Les actuacions que composen aquesta fase son: 

▪ F4.1 Continuació execució 2a fase ampliació del vestíbul del metro 

 

 

Figura 126. Execució de les obres. Canòpia. FASE 4 

▪ F4.2 Execució nova urbanització davant la Plaça del DHUB 

▪ Desviament serveis afectats 

▪ Retirada de mobiliari urbà 

▪ Retirada d'arbrat i elements vegetals 

▪ Enderroc paviment 

▪ Instal·lacions soterrades 

▪ Construcció de voreres i Nou ferm 

▪ Instal·lació de mobiliari urbà i equipament 

▪ Il·luminació 

▪ Plantació elements vegetals 

▪ F4.3 Desmuntatge antigues estacions del tramvia i adequació de la zona 

9.2.1.6.   Fase 5A 

Les actuacions que composen aquesta fase son: 
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▪ F5A.1 Urbanització zona afectada per l'obra del vestíbul del metro 

 

 

Figura 127. Execució de les obres. Canòpia. FASE 5A 

9.2.1.7.   Fase 5B 

Es separa la sub-fase degut a que s’ha de incorporar les autobusos a la seva trajectòria definitiva abans 

de poder actuar al tram de Gran Via . Les actuacions que composen aquesta fase son: 

▪ F5B.1 Execució de carril bici i vorera costat Gran Via 

▪ F5B.2 Gestions finals i repassos 

 

 

Figura 128. Execució de les obres. Canòpia. FASE 5B 

 

La urbanització de l’àmbit de plaça de Les Glòries fins al carrer Castillejos es recull en el Projecte de 

Canòpia, per tant queda fora d’àmbit. 

9.2.2.   Castillejos – Padilla 

Aquest tram de l’avinguda Diagonal consta d’una rambla central, habilitada per al pas de vianants i ciclistes. 

A banda i banda s’hi troben les calçades per a vehicles i continuant cap a l’exterior trobem les voreres 

exclusives per a vianants. 

En aquest tram pren rellevància el desnivell existent entre les calçades i façanes del costat mar i el costat 

muntanya. Tal com es detalla en altres documents del present projecte, en aquest tram les vies del tramvia 

transcorren separades, a banda i banda de la rambla, per les calçades actuals. 
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Figura 129. Secció actual de l’avinguda Diagonal entre Castillejos i Padilla 

 

Amb l’objectiu de permetre la continuïtat de les voreres i afectar el mínim possible la circulació de bicicletes, 

i donar al trànsit de vehicles els carrils de circulació previstos un cop finalitzada l’obra, s’inicien els treballs 

segons la secció següent: 

 

   Figura 130. 1a etapa dels treballs a l’avinguda Diagonal entre Castillejos i Padilla 

 

Aquesta disposició permet donar continuïtat a les voreres, a l’ús de la rambla, tant per vianants com per 

ciclistes i, naturalment, l’accés a veïns. 

Donat que la configuració final redueix els carrils de circulació a un per banda (el del costat muntanya com 

a vial de servei), s’implanta ja la capacitat futura com a vial de circulació, reduint els carrils actuals i 

eliminant les zones d’aparcament. 

 

   Figura 131. 2a etapa dels treballs a l’avinguda Diagonal entre Castillejos i Padilla 

 

Un cop finalitzats els treballs de l’etapa anterior, amb la col·locació de via i urbanització dels corredors on 

actualment s’ubiquen les calçades, es pot traspassar el trànsit als vials recentment aglomerats, tant de 

ciclistes com de vehicles. 

Això permet els treballs a la rambla i a les voreres. Aquesta etapa quedarà dividida en dues semi-etapes 

a fi de deixar lliure espai suficient en la vorera vora façana per donar continuïtat als vianants i, òbviament, 

mantenint sempre l’accés dels veïns. 

 

   Figura 132. Situació final a l’avinguda Diagonal entre Castillejos i Padilla 

 

Un cop finalitzats els treballs de la segona etapa s’obté la reordenació l’avinguda en aquest tram i la 

implantació de la xarxa tramviària de connexió. 
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9.2.3.   Padilla – Lepant 

Aquest tram de l’avinguda Diagonal, com l’anterior, consta d’una rambla central, habilitada per al pas de 

vianants i ciclistes. A banda i banda s’hi troben les calçades per a vehicles i continuant cap a l’exterior 

trobem les voreres exclusives per a vianants. 

 

 Figura 133. Secció actual de l’avinguda Diagonal entre Padilla i Lepant 

 

Es manté el desnivell entre les calçades i façanes del costat mar i el costat muntanya. 

En aquest tram les vies del tramvia transcorren separades, a banda i banda de la rambla, per les calçades 

actuals. Donat que la situació futura no preveu carril de servei al costat muntanya, l’àmbit d’aquesta primera 

etapa pot ocupar ja aquesta vorera, mantenint els mateixos objectius de permetre la continuïtat de les 

voreres i afectar el mínim possible la circulació de bicicletes. El trànsit de vehicles queda limitat a un carril 

de circulació, el prevists un cop finalitzada l’obra, i mantenint l’aparcament al costat mar. 

 

Figura 134. 1a etapa dels treballs a l’avinguda Diagonal entre Padilla i Lepant 

Aquesta disposició permet donar continuïtat a les voreres, a l’ús de la rambla, tant per vianants com per 

ciclistes i, naturalment, l’accés a veïns. 

Un cop finalitzats els treballs d’aquesta 1a etapa es poden iniciar els treballs de la 2a etapa. Habilitada ja 

la vorera del costat muntanya, els carrils bici i la calçada definitiva en costat mar, a part de la 

superestructura de via i parada, es pot actuar a la rambla i la zona de vorera mar, que es dividirà en 

subfases d’execució per garantir en tot moment l’accés de veïns i la continuïtat de vorera. 

 

    Figura 135. 2a etapa dels treballs a l’avinguda Diagonal entre Padilla i Lepant 

 

Un cop finalitzats els treballs s’obté la reordenació de l’avinguda en aquest tram i la implantació de la xarxa 

tramviària de connexió. 

 

 

   Figura 136. Situació final a l’avinguda Diagonal entre Padilla i Lepant 
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9.2.4.   Lepant – Marina – Sardenya 

Aquest tram es diferencia de l’anterior bàsicament en que la seva situació futura no considera carrils de 

circulació per a vehicles excepte les bicicletes. Això permet, implantar les restriccions futures durant el 

procés de l’obra i treballar sense trànsit a l’interior d’aquestes illes. 

Com es pot veure en la figura següent aquest tram juga un paper important en la redistribució de trànsit 

entre els carrers de Marina, Aragó i l’avinguda Diagonal. 

 

   Figura 137. Estat actual a l’avinguda Diagonal entre Lepant i Marina 

 

Per minimitzar les afeccions al trànsit per la implantació de dites restriccions es plantegen una sèrie 

d’actuacions als carrers de Marina i Aragó, a realitzar prèviament als treballs a l’interior d’illa. 

 

   Figura 138. Actuacions inicials. Millores en mobilitat en els carrers de Marina i Aragó 

Aquestes actuacions, permeten reduir les afeccions viaries derivades de la futura reordenació de 

l’avinguda Diagonal. En aquest punt es pot tancar al trànsit a tota la secció de la Diagonal entre carrers i 

treballar sense trànsit, permetent l’accés a l’escola Ramon Llull, ubicada en el costat mar de l’avinguda. 

  

   Figura 139. Treballs en secció completa de l’avinguda Diagonal entre els carrers Marina i Sardenya 

 

Els treballs entre Lepant i Marina es desenvolupen de manera similar, però en aquest cas es limita l’accés 

a la plaça de la Hispanitat pel costat de la Diagonal. 

 

 

   Figura 140. Situació final en l’àmbit de la Diagonal entre Aragó i Consell de Cent 
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9.2.5.   Sardenya – Passeig Sant Joan 

La distribució actual d’aquest tram de l’avinguda Diagonal, esquema de la figura següent, consta de voreres 

estretes en façana, calçades laterals amb dos carrils de circulació, tercianes habilitades per als vianants i 

carril bici, i una calçada central o tronc amb 3 carrils de circulació per sentit, incloent un carril per autobusos. 

 

 

   Figura 141. Ordenació actual de l’avinguda Diagonal entre Nàpols i Sicília 

 

En una primera etapa s’actua en el tronc central, mantenint així la continuïtat de les voreres i els carrils 

bici, i limitant la circulació de vehicles a dos carrils per sentit, en els laterals, de manera semblant a la 

situació futura. 

 

   Figura 142. Treballs en tronc entre els carrers Sardenya i Passeig de Sant Joan 

 

Actualment hi ha línies d’autobús que discorren pel tronc de la Diagonal, entre Passeig Sant Joan i Nàpols, 

que veuran afectat el seu recorregut no permetent el pas per la Diagonal, sinó només el creuament 

transversal. Per tal de limitar l’afecció de les obres sobre el servei d’autobusos les línies que actualment 

circulen per la Diagonal seran desviades a la situació definitiva abans d’iniciar les obres, tal i com s'explica 

a l'apartat anterior. 

En aquest cas, es tracta de les línies 33 i 34 que es desviaran per Bailén i València, reprenent el seu traçat 

actual a l'alçada de Nàpols. 

Realitzant el canvi de ruta abans d’iniciar les obres limitem l’afecció sobre el servei d’autobusos i permet 

realitzar les obres sense trànsit d’autobusos al llarg de la zona d’obres; mantenint operatius en tot moment 

els creuaments transversals. 

 

 

   Figura 143. Treballs en tercianes entre els carrers Sardenya i Passeig de Sant Joan 

 

Un cop finalitzats els treballs al tronc, es pot desviar el trànsit de ciclistes pels nous carrils bici. Per altra 

banda, en aquesta etapa es treballa en les tercianes, pel que el pas de vianants queda restringit a les 

voreres existents a les façanes. 

 

 

   Figura 144. Treballs en voreres entre els carrers Sardenya i Passeig de Sant Joan 

 

Amb les tercianes habilitades ja com calçades per a la circulació de vehicles, es traspassa aquesta 

circulació per poder actuar en el que seran les futures voreres de façana. Com hem vist anteriorment, 

aquesta fase es fracciona de manera que en cap cas quedi tallada la continuïtat de la vorera i, evidentment, 

es mantingui sempre l’accés dels veïns a propietats i comerços. 

 

   Figura 145. Reordenació completa entre els carrers Sardenya i Passeig de Sant Joan 
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9.2.6.   Passeig Sant Joan – Girona 

Entre aquests carrers les actuacions que es realitzen corresponen als treballs necessaris per a la 

implementació del tramvia. Sense incloure treballs d’urbanització. 

 

 

   Figura 146. Esquema d’estat actual entre els carrers Passeig de Sant Joan i Girona 

 

Les actuacions en aquest tram ocupen quatre carrils del tronc.  

Com s'ha comentat a l'apartat de desviaments de busos, en aquest tram es mantindrà el carril de l’autobús 

en sentit Llobregat, mentre que en sentit Besòs les línies d’autobús (6, 33 i 34) es veuran afectades en el 

seu recorregut. La línia 6 es mantindrà per l'Av.Diagonal fins a Pg. St. Joan, però circulant per la calçada 

lateral a partir del c/ Bruc. Les línies 33 i 34 també circularan pel lateral a partir del c/Bruc i es desviaran 

pel c/Bailén i c/València, reprenent el seu traçat a l'alçada del c/Nàpols. 

 

 

   Figura 147. Treballs en tronc entre els carrers Passeig de Sant Joan i Girona 

 

Un cop finalitzades les feines del projecte de transport, i les adequacions necessàries per a fer compatible 

amb la situació actual de la secció no inclosa en les feines, quedaria una situació futura com la 

representada en la figura següent. Els carrils romanents al tronc, com en la fase anterior, mantindrà l’ús 

d’autobús en sentit Llobregat mentre que el de sentit Besòs sembla més lògic utilitzant el lateral des del 

carrer Bruc.  

 

Figura 148. Reordenació completa entre els carrers Passeig de Sant Joan i Girona 

 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels 

suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 

l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de 

forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de 

les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

L’objecte del Pla d’assaigs del present projecte és descriure les unitats d’obra sotmeses al control de 

qualitat durant l’execució de les obres, establint procediments per a la recepció dels materials i marcant 

els criteris de control. 

S’han seleccionat les unitats que puguin ser objecte de control, tant en fase de subministrament dels 

materials com en fase d’execució. En ambdues fases s’estableixen: 

▪ Criteris de control: seran generalitzats, és a dir, podran concretar-se més a l’obra en funció de 

l’execució de la mateixa, dels resultats de control i d’altres criteris que es puguin establir mentre durin 

els treballs. 

▪ Especificacions: en general, les que consten en el projecte. 

▪ Actuacions en cas d’incompliment: acceptació o rebuig de la unitat. 

Els capítols del pressupost que tenen associat qualitat són els moviments de terres, plataforma, via, 

drenatge, estructures, instal·lacions, afermats i seguretat vial. 

Els grups de control més importants del Pla de Control de Qualitat són els referents als assajos de les 

partides següents: 

▪ Superestructura de via 

▪ Instal·lacions ferroviàries 

▪ Paviments 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències 

establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta de pla de control de 

qualitat. 
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Per a la definició de les inspeccions de Qualitat s’ha utilitzat el Banc de Criteris de Control de Qualitat 

d'Enginyeria Civil ITeC 2017. 

El pressupost d’execució per contracte sense IVA de l’obra i de la part de qualitat és: 

▪ PEC sense IVA de la part de qualitat: 393.675,68 € 

▪ PEC amb IVA de la part de qualitat: 476.347,57 € 

El cost total del Pla de Control de Qualitat representa el 1,24% del pressupost total de l’obra. 

Aquest import es troba dins dels valors de percentatges habituals per aquesta tipologia d’obra. 

Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un Laboratori degudament homologat, 

contractat a tal efecte. 

A l’Annex 25 “Pla de control de qualitat” es detallen els assaigs a realitzar (Pla d’assaigs), el cost unitari de 

cadascun d’ells i el pressupost total del control de qualitat de l’obra. 

 GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DE LA DEMOLICIÓ 

El Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció 

i demolició, estableix la necessitat d’incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de 

residus de construcció i demolició amb el següent contingut mínim: 

▪ Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i 

demolició que s’han de generar a l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada 

per l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus, i la Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 

2014 per la qual es modifica la Decisió 2000/532 / CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb 

la Directiva 2008/98 / CE del Parlament Europeu i del Consell. 

▪ Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte. 

▪ Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què s’han de destinar els residus que es 

generen a l’obra. 

▪ Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, per al compliment per part del 

posseïdor dels residus de l’obligació que estableix l’apartat 5 de l’article 5. A l’esmentat article 

s’estableix la necessitat de la separació quan, de manera individualitzada, per a cada una de les 

esmentades fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les quantitats 

següents: 

▪ Formigó: 80 t. 

▪ Maons, teules, materials ceràmics: 40 t. 

▪ Metall: 2 t. 

▪ Fusta: 1 t. 

▪ Vidre: 1 t. 

▪ Plàstic: 0,5 t. 

▪ Paper i cartró: 0,5 t. 

▪ Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si 

s’escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l’obra. 

Posteriorment, aquests plànols poden ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de 

l’obra i els seus sistemes d’execució, amb l’acord previ de la direcció facultativa de l’obra. 

▪ Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 

l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si s’escau, altres operacions de gestió dels residus de 

construcció i demolició dins de l’obra. 

▪ Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que ha de formar 

part del pressupost del projecte en un capítol independent. 

En l’Annex 26 “Estudi de gestió de residus” es dona resposta a aquests requisits, desenvolupant els 

següents aspectes: 

▪ Marc legal 

▪ Mesures de prevenció de residus a l’obra 

▪ Ús de materials reciclats, reciclables i durables 

▪ Operacions de reutilització, valorització o eliminació dels residus 

▪ Recollida selectiva i emmagatzematge d’RCD (residus inerts, residus especials i residus no 

especials) 

▪ Gestió dels RCD a l’obra (dintre de l’obra i fora de l’obra) 

▪ Estimació dels costos de gestió de residus 

▪ Control i seguiment documental de la gestió dels residus de la construcció i demolició 

▪ Bones pràctiques per a la gestió dels RCD 

El gràfic següent mostra el model català de residus de la construcció. El model es fonamenta en les accions 

de prevenció, reutilització i valorització dels residus. També estableix el principi de responsabilitat del 

productor. 

 

Figura 149. Model català de residus de la construcció (Font: Agència de Residus de Catalunya). 

S’inclouen a continuació unes fitxes resum de la gestió dels residus dintre i fora de l’obra. 
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FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1  

Separació segons 

tipologia de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un 

espai a l’obra. 

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure 

una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma 

individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació 

per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació 
(*). 

  Formigó: 80 tones 

  Maons, teules i ceràmics: 40 tones 

  Metall: 2 tones 

  Fusta: 1 tones 

  Vidre: 1 tones 

  Plàstic: 0,5 tones  

  Paper i cartró: 0,5 tones 

Especials 

 Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  

La legislació de residus especials obliga a tenir una zona adequada per a 

l’emmagatzematge d’aquest tipus de residus. Entre d’altres 

recomanacions, es destaquen les següents: 

No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos 

El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora 

del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 

accidentals 

Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 

envasos dels productes especials, tenint en compte les incompatibilitats 

segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes 

Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 

desencofrant, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids 

per tal d’evitar fuites 

Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

Inerts 

 contenidor per a inerts barrejats 

 contenidor per a inerts de formigó 

 contenidor per a inerts ceràmics 

 contenidor per a altres inerts 

 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

No Especials 

 contenidor per a metalls 

 contenidor per a fusta 

 contenidor per a plàstic 

 contenidor per a paper i cartró 

 contenidor per a la resta de residus no especials barrejats 

 contenidor per a tots els residus no especials barrejats 

Inerts+No 

especials 

Inerts + No Especials:  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap 

a un gestor que li faci un tractament previ 

2 Reciclatge 

de residus petris 

inerts en la pròpia 

obra 

No es preveu matxucar residus petris a l’obra 

3 Senyalització dels 

contenidors  

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 

continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres 

i runes) 

 

 

 

 

 

No Especials 

barrejats 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis 

admesos en plantes de selecció i dipòsits de residus No Especials). Aquest 

símbol identifica als residus no especials barrejats. 

En el cas dels residus metàl·lics i la fusta, es superen les quantitats 

indicades al RD 105/2008, i cal fer recollida selectiva. S’identificaran els 

residus amb un cartell específic. 

    Ferralla                Fusta                  Plàstics          Paper i Cartró  
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FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

Especials CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 

identifica els residus especials de manera genèrica i pot servir per 

senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus especials; no obstant, a 

l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat 

que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord 

amb la legislació de residus especials. 
 

(*) Segons el mateix RD, la separació en fraccions la farà preferentment el posseïdor dels residus de construcció i demolició dins de 

l'obra en què es produeixin. Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti viable efectuar tècnicament aquesta separació en origen, 

el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de 

construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la instal·lació la documentació 

acreditativa que aquest gestor ha complert, en nom seu, l’obligació de recollida a l’article 5 del RD esmentat. 

Figura 150. Fitxa resum de la gestió de residus dintre de l’obra. Font: Guia per a la redacció de l´estudi de gestió de 

residus de construcció i enderroc. Diferents autors. 

 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4 

Destí dels 

residus segons 

tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a 

l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció. 

Inerts Quantitat estimada Gestor Obs. 

 Tones m3 Codi Nom  

Reciclatge 
(formigó i ceràmics) 12.317,79 5.130,37 (*) (*)  

 Planta de 
transferència      

 Planta de 
selecció      

 Dipòsit classe I 13.936,3 10.300,31 (*) (*)  

Residus no 
especials Quantitat estimada Gestor Obs. 

 Tones m3 Codi Nom  

Reciclatge:      

 Reciclatge de 
metall 20,55 3,91 (*) (*)  

 Reciclatge de 
fusta 2,45 9,84 (*) (*)  

 Reciclatge de 
plàstic 1,71 40,41    

 Reciclatge de 
paper-cartró 1,98 5,83    

 Reciclatge altres 
(**)      

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

 Planta de 
transferència      

 Planta de 
selecció      

 Dipòsit classe II 6.922,15 17.276,76 (*) (*)  

Residus especials Quantitat estimada Gestor Obs. 

 Tones m3 Codi Nom  

 Instal·lació de 
gestió de residus 
especials 

0,20 2,12 (*) (*)  

Figura 151. Fitxa resum de la gestió de residus fora de l’obra. Font: Guia per a la redacció de l´estudi de gestió de 

residus de construcció i enderroc. Dif. Autors. 

 

El càlcul dels costos de gestió de residus s’ha fet a partir de la informació del pressupost del projecte, que 

contempla diferents partides que inclouen la gestió dels residus i partir de les dades obtingudes amb 

l’aplicació del TCQ ambiental al mateix pressupost. 

Les tarifes d'entrada dels RCD en dipòsit controlat, planta de reciclatge, planta de transvasament o planta 

de selecció són força variables. La tarifa final depèn molt de la tarifa local i la distància de transport. En tot 

cas, per al càlcul del pressupost s’han considerat els preus unitaris del Banc de preus BEDEC 2017 de 

l’Itec, s’ha tingut en compte una distància mitjana de transport de residus (des del punt de generació fins 

al punt de tractament o disposició) de 15 a 20 km, i s’ha considerat que en el preu de disposició controlada 

inclou el cànon corresponent. 

L'estimació del cost de la gestió dels residus de construcció s'indica en l'apartat de pressupost de l’estudi 

de l’annex. Inclou les operacions de classificació de residus a peu d’obra (en el seu cas), càrrega i 

transport, i tractament. L'estimació del cost total de la gestió dels residus és la següent: 

Capítol del pressupost Pressupost (PEM) 

LOT 1   

Classificació dels residus a peu d’obra 43,68 € 

Càrrega i transport 21.874,32 € 

Tractament 42.829,40 € 

Pressupost d’Execució Material (PEM) 64.747,40 € 

Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) sense IVA 77.049,41 € 

Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) amb IVA 93.229,78 € 

Capítol del pressupost Pressupost (PEM) 

LOT 2   

Classificació dels residus a peu d’obra 71,36 € 

Càrrega i transport 29.585,41 € 

Tractament 56.062,52 € 

Pressupost d’Execució Material (PEM) 85.719,29 € 
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Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) sense IVA 102.005,96 € 

Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) amb IVA 123.427,21 € 

Capítol del pressupost Pressupost (PEM) 

LOT 3   

Classificació dels residus a peu d’obra 91,31 € 

Càrrega i transport 4.662,89 € 

Tractament 11.441,55 € 

Pressupost d’Execució Material (PEM) 16.195,75 € 

Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) sense IVA 19.272,94 € 

Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) amb IVA 23.320,26 € 

Capítol del pressupost Pressupost (PEM) 

LOT 4   

Classificació dels residus a peu d’obra 1.219,92 € 

Càrrega i transport 217.258,25 € 

Tractament 287.187,68 € 

Pressupost d’Execució Material (PEM) 505.665,85 € 

Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) sense IVA 601.742,26 € 

Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) amb IVA 728.108,26 € 

Taula 39. Pressupost de Gestió de residus. Lots 

Aquest pressupost, amb els seus subcapítols i partides, s’ha integrat al pressupost general de l’obra (PEM). 

 SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA 

9.5.1.   Introducció 

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre de 1997, i amb l’apartat 1 paràgraf g) de l’article 233 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 

de 26 de febrer de 2014, en el present projecte s’inclou un estudi de Seguretat i salut en el Treball, que 

forma part del mateix. 

En l’Annex 27 “Estudi de seguretat i salut”, amb tots els seus documents (Memòria, Plànols, Plec de 

Condicions i Pressupost) es dóna resposta a aquest requeriment. 

9.5.2.   Objecte de l’Estudi de seguretat i salut 

L’Estudi de seguretat i salut (ESS) té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres 

de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 

Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 

1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits 

al respecte per part del/s Contractista/es. 

En l’ Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de 

l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en 

l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en 

el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 

Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 

l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 

Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò 

recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 

d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 

d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en l’Estudi, a petició 

expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 

corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 

seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 

d'aplicació si n'és el cas. 

9.5.3.   Promotor – propietari 

El promotor de les obres és el consorci de l’Autoritat de Transport Metropolità, ATM. 

9.5.4.   Tipologia i descripció de l’obra 

L’actuació urbanística que es troba actualment en marxa a la plaça de les Glòries (Projecte Canòpia), 

obliga, independentment del present projecte, a modificar el traçat de les vies en la confluència de les 

avingudes Diagonal, Meridiana i Gran Via. 

Al nus de tres branques, se li afegeix amb el present projecte, un quart ramal que es dirigeix cap a l’altre 

costat de l’avinguda Diagonal, direcció Francesc Macià, que arriba en cul-de-sac a l’altre extrem de la nova 

branca, fins al carrer Girona, per tal de permetre una connexió relativament fàcil amb l’intercanviador de 

Verdaguer de les línies 4 i 5 d’FMB. 

Aquest ramal, que és l’objecte del present projecte, es projecta de doble via, per l’actual calçada central 

de l’avinguda Diagonal entre els carrers Bailén i Marina, i pels laterals de la rambla fins a Glòries, d’acord 

amb l’alternativa 1 de l’Estudi Informatiu de juny de 2017. En aquest s’indicava clarament l’àmbit tramviari 

transversal, que no és més que aquell que abasta estrictament la banda ocupada per la plataforma del 

tramvia, amb els ajustos urbanístics necessaris per compatibilitzar la topografia i el drenatge de la vialitat 

de l’entorn. 

Amb la oportunitat que es presenta amb aquesta actuació, l’entorn es modifica substancialment, de manera 

que se li atorga al trànsit de vianants i en bicicleta un major protagonisme que al vehicle privat, al llarg de 

tota l’avinguda. Aquesta remodelació urbana no entra dins l’abast del present projecte, sinó del Projecte 

d’Urbanització que es redacta paral·lelament pels mateixos autors, amb l’UTE GPO-SENER-TYPSA, de 

manera coordinada amb BIM/SA i l’ATM. 

Cal considerar 4 casos genèrics de definició de l’abast físic del present projecte executiu, amb seccions i 

amplades tipus de l’àmbit ferroviari: 

▪ Trams de línia en via doble, entre passeig Sant Joan i carrer Marina (fig. 2): 7,32 m 

▪ Parades en via doble, com Sicília i Verdaguer (fig. 3): 13,51 m 
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▪ Trams de línia en dues vies simples, entre Padilla i Castillejos (fig. 4): 3,70 m 

▪ Parades en dues vies simple, com Monumental (fig. 5): 7,44 m 

De manera singular es tracten els extrems del tram: en el costat Glòries, l’àmbit tramviari és l’estricte, és 

a dir, com a via doble (fig. 2) però amb tres vies i una andana central addicional, fent frontera amb el 

projecte de reurbanització de la plaça (projecte Canòpia). 

I en el costat carrer Girona, darrera de la parada de Verdaguer es situa la cua de maniobres en via doble, 

a partir de la qual s’ampliarà per continuar la connexió fins a Francesc Macià, en fases futures. Igualment, 

l’àmbit del projecte és l’estricte per construir la plataforma tramviària i inserir-la a l’entorn urbà. 

La gran novetat tecnològica i d’integració urbana que representa el present projecte respecte a les xarxes 

actuals, i que ja estava previst a l’Estudi Informatiu, és l’alimentació elèctrica de tracció als tramvies sense 

necessitat de catenària. Es preveu, en el seu lloc, un sistema d’alimentació contínua pel terra (ACT) 

mitjançant un tercer carril continu, centrat a l’eix de cada via, que s’alimenta amb un prisma multitubular 

soterrat pel centre de la plataforma tramviària. La definició tècnica, funcional i pressupostària forma part 

de l’abast del present projecte. 

La connexió amb el Trambesòs inclou, però, la instal·lació de catenària sobre les noves vies al nus de 

Glòries, donat que tot el material rodant, inclòs el que es preveu que circuli pel nou tram, ha de disposar 

dels dos sistemes d’alimentació: per catenària i per ACT. 

Donat que les obres d’urbanització de l’avinguda Diagonal i de la zona de Canòpia afectada pel tramvia 

han de ser executades al mateix temps, és necessari una coordinació de totes les obres, harmonitzant en 

el present projecte totes les activitats que es troben relacionades entre els diferents projectes, inclòs el 

Projecte de Sistemes. Això es té en compte en diverses parts del present projecte, com: 

▪ Pla d’obra 

▪ Estudi de seguretat i salut 

▪ Preus unitaris 

▪ Organització de l’obra 

▪ Desviaments de trànsit i de vianants 

▪ Reposició de serveis afectats 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és computa conjuntament per al projecte executiu 

d’urbanització fase 1, el projecte executiu d’urbanització de “canòpia urbana” àmbit tramvia i el projecte 

executiu de transport. En total la mà d’obra en punta d’execució és de 127 persones. 

9.5.5.   Contingut de l’ESS 

L’Estudi de Seguretat i Salut (ESS) es desenvolupa en 4 documents: 

 1.- Memòria i annexes 

 2.- Plànols 

 3.- Plec de condicions 

 4.- Pressupost 

S’analitzen els diferents aspectes de l’obra: 

▪ Els mitjans humans, 

▪ La tipologia dels materials 

▪ La maquinària prevista 

▪ Els serveis de salubritat i comfort del personal 

▪ Les àrees auxiliars 

▪ El tractament de residus 

▪ El tractament de materials i substàncies perilloses 

▪ Les condicions de l’entorn 

▪ El procés constructiu de les diferents unitats d’obra, amb inter-relació amb altres 

▪ Els sistemes o elements de seguretat i salut inherents o incorporats al procés constructiu 

▪ El mediambient laboral 

▪ La manipulació de materials 

▪ El mitjans auxiliars d’utilitat preventiva 

▪ Els sistemes de protecció col·lectiva 

▪ Les condicions dels equips de protecció individual 

▪ Els recursos preventius 

▪ La senyalització i l’abalisament 

▪ Les condicions d’accés a l’obra i les afectacions a la via pública 

▪ Els riscos de danys a tercers i les mesures de protecció 

▪ La prevenció de riscos catastròfics 

▪ Les previsions de seguretat per als treballadors posteriors 

 

9.5.6.   Pressupost de l’ESS 

L'estimació del cost total de la seguretat i salut de l’obra és la següent: 

 

Pressupost de Seguretat i salut Pressupost 

 LOT 1. AFECCIÓ TÚNEL D'ADIF C/MARINA 18.666,40 

 LOT 2. AFECCIÓ COL·LECTOR DIAGONAL A SICÍLIA 26.313,04 

 LOT 3. PARADES TRAMVIA 29.322,59 

 LOT 4. RESTE PROJECTE 268.179,07 

Pressupost d’Execució Material ESS (PEM) 342.481,10 € 

Pressupost d’Execució per Contracte ESS (PEC) sense IVA 407.552,51 € 
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Pressupost de Seguretat i salut Pressupost 

Pressupost d’Execució per Contracte ESS (PEC) amb IVA 493.138,54 € 

Taula 40. Pressupost de Seguretat i salut 

 

Aquest pressupost s’ha integrat al pressupost general de l’obra (PEM). 

 PLA DE SEGURETAT GENÈRIC 

A l’Annex 32 s’inclou un Pla de Seguretat Genèric, d’acord amb les atribucions de l'Autoritat del Transport 

Metropolità (ATM) de Barcelona. El Pla contingut a l’annex té el propòsit de donar resposta al que estableix 

la Llei ferroviària de Catalunya, pel que fa a la incorporació d'un estudi de seguretat als projectes 

constructius d'infraestructures tramviàries, amb l'objecte d'assegurar que els sistemes tramviaris donin 

compliment amb els requisits de seguretat rellevants d'aquests projectes, al llarg de tot el cicle de vida. 

Les fites que es pretenen aconseguir en establir el present pla de seguretat són les següents: 

▪ Assolir un nivell de risc tolerable en els sistemes tramviaris a través d'un enfocament sistemàtic per 

a la gestió de perills o amenaces. 

▪ Assegurar que els sistemes tramviaris en operació siguin segurs per a passatgers, empleats i públic 

en general, a través d'un programa formal d'assegurament de la seguretat. 

▪ Assegurar que el disseny, adquisició, construcció, fabricació, instal·lació i prova dels elements crítics 

del sistema tramviari seran verificats i validats d'acord amb els requisits de seguretat establerts per 

assolir un nivell de seguretat acceptable. 

▪ Assegurar que hi ha un mecanisme per al seguiment de qualsevol restricció pel que fa a seguretat. 

Amb les fites indicades es pretenen aconseguir amb el compliment dels següents objectius: 

▪ Identificar, avaluar, resoldre i documentar els perills i amenaces de seguretat relacionades amb el 

sistema tramviari en la fase més primerenca possible del cicle de vida. 

▪ Establiment de requisits de seguretat específics pel sistema tramviari basats en normes, codis, 

directrius i pràctiques recomanades de seguretat aplicables. 

▪ Aprovació de la seguretat basada en el compliment dels requisits de seguretat específics del sistema 

tramviari i dels seus subsistemes, inclòs el compliment de les condicions d'aplicació relacionades 

amb la seguretat. 

▪ Control de la seguretat dels canvis introduïts en els sistemes tramviaris en operació. 

El Pla de Seguretat Genèric es revisarà almenys un cop l'any i sempre que es consideri necessari, com 

per exemple, després de la posada en servei del sistema tramviari o canvis en la legislació, a fi de garantir 

que la gestió de la seguretat es mantingui actualitzada i aplicable. El procés de revisió i actualització serà 

responsabilitat d'ATM. 

 ORGANITZACIÓ I DESDENVOLUPAMENT DE LES  OBRES 

9.7.1.   Introducció 

Per a la realització segura de les obres, es plantegen una sèrie d’actuacions prèvies necessàries per no 

interrompre els treballs un cop iniciats. Aquestes actuacions, consistents en senyalització d’obres, 

senyalització d’orientació, i tasques de reordenació de les cruïlles per permetre l’adaptació del trànsit a la 

situació d’obra, s’han consultat amb el Comitè d’Obres de l’Ajuntament de Barcelona i la Guàrdia Urbana.  

En l’Annex 28 “Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra” es descriuen aquestes tasques que 

precediran a l’execució dels diferents talls de treball. 

Entre d’altres objectius els més importants a l’hora de plantejar els desviaments han estat: 

▪ Els desviaments de trànsit provisionals han de ser el més semblants possible a la situació definitiva, 

un cop finalitzats els treballs. 

▪ S’ha de minimitzar les variacions en els desviaments, amb l’objectiu de que l’usuari pugui acostumar-

se a les noves rutes. 

▪ S’ha de garantir els pas de vianants, evitant llargs recorreguts. 

▪ S’ha de garantir rutes alternatives per a ciclistes. 

▪ S’ha d’habilitar rutes alternatives per al transport públic, evitant increments significatius de longitud 

que comportarien una davallada en el nivell de servei ofert i pèrdua de competitivitat. 

▪ Les actuacions en cruïlles es realitzaran en dues meitats, mirant d’afectar el mínim al trànsit, per la 

qual cosa poden ser necessàries actuacions d’eliminació de zones d’aparcament. 

9.7.2.   Desviaments provisionals durant l’obra 

L’execució simultània del projecte de transport i d’urbanització en l’àmbit des del carrer de Girona fins a la 

Plaça de les Glòries, implica la definició dels desviaments de manera conjunta. 

Addicionalment es contemplen els desviaments provisionals de trànsit que seran necessaris per a que  el 

lot 1, Actuació túnel Adif pugui ser executat separadament.   

En l’annex 28 s’han analitzat d’aquesta manera, els següents desviaments provisionals durant l’obra: 

▪ Desviament Diagonal – Consell de Cents (Lot 1)  

▪ Trànsits a Diagonal 

▪ Xarxa de TPC a Diagonal 

▪ Trànsit del carrer Casp i avinguda Meridiana 

▪ Trànsit de la Gran Via 

▪ Trajecte de l’autobús pel carrer Ciutat Granada 

▪ Trànsit del carrer Badajoz 

També s’analitza la regulació semafòrica durant l’obra, la mobilitat de vianants i ciclistes i la senyalització 

cartellera. 

9.7.3.   Desenvolupament de l’obra 

En apartats anteriors s’ha explicat el procés constructiu, per fases i subtrams. 
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Per optimitzar les actuacions i minimitzar les afectacions, se segueixen les següents directrius: 

▪ L’accés a veïns quedarà sempre garantit, tant de vianants a portals i comerços com de vehicles a 

garatges i pàrquings.  

▪ La vorera sempre tindrà continuïtat, amb l’objectiu de reduir molèsties als vianants. 

▪ Els carrils bici tindran continuïtat en la mesura del possible, i s’habilitaran rutes alternatives en casos 

en que puntualment quedin interromputs. 

Els vials transversals a l’Av. Diagonal queden parcialment inclosos dins de l’actuació, generalment fins al 

gual de vianants de la cruïlla sencera, i per tant quedaran afectats per les obres. Com es va comentar en 

les reunions del Grup de Treball, les cruïlles s’executaran per meitats, desviant el trànsit dels carrers que 

creuen la zona d’obra cap a un costat, i un cop finalitzada l’actuació, desviant el trànsit cap el costat 

executat per a permetre treballar a l’altre costat. L'execució d'obra considerarà la no afecció de vials 

transversals per parelles pujada-baixada (Lepant-Castillejos, Padilla- Marina, etc..) 

Les diferents fases d’execució queden especificades en les seccions tipus i en la planta, en els plànols del 

projecte. 

9.7.4.   Pressupost dels desviaments provisionals de trànsit 

Per a la valoració econòmica s’ha realitzat l’estimació del cost total dels desviaments de l’actuació conjunta 

(urbanització més tramvia), assignant la part proporcional a l’ocupació de la via per a cadascun dels 

projectes. Per al projecte de transports es considera un 30% del cost total dels desviaments. Aquest 

cost, estimat en 450.000 € de PEM, s’ha inclòs al pressupost general de l’obra (PEM). 

S'ha previst un addicional d'obra per als desviaments de trànsit del lot 1, Actuació Túnel Adif de 19.570 € 

perquè pugui ser executat separadament. 

 

 

 

10.   PRESSUPOST DE L’ACTUACIÓ 

 ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 

En l’Annex 29 “Estructuració de les obres projectades” s’inclou l’arbre d’activitats en diferents nivells i 

subnivells. Aquesta estructuració de l’obra s’ha reflectit així mateix en l’estructuració del pressupost 

d’execució material de l’obra. 

En general, l’estructuració d’una obra es pot fer sota dos criteris diferenciats: 

▪ Per objectes: per trams (entre PKs), per elements complets (parades, SSEE, etc) 

▪ Per activitats d’obra: moviment de terres, estructures, via, drenatge, etc. 

Fer-ho d’una manera o una altra és a priori indiferent. Escollir un criteri dependrà de la millor o pitjor gestió 

de l’administració de l’obra. 

Si es fa per objectes, les avantatges són: 

▪ Facilitat de segregar o dividir l’obra en lots 

▪ Coneixement d’una part concreta de l’obra 

Si es fa per activitats d’obra, en canvi, s’obtenen altres avantatges: 

▪ Volums d’obra: moviments de terres, formigons, acers, etc 

▪ Facilitat en el càlcul de compensació de terres 

Un i l’altre criteri permet definir parts de l’obra susceptibles de ser subcontractades: tant per objectes (“tot 

inclòs”) com per tecnologies (via, catenària, ACT). 

En el present projecte s’han definit quatre lots d’obra que alhora combina els dos criteris mencionats 

anteriorment.   

Capítol 01 LOT 1: AFECCIÓ TUNEL ADIF  
Capítol 02 LOT 2: AFECCIÓ COL·LECTOR DIAGONAL A SICÍLIA 
Capítol 03 LOT 3. PARADES TRAMVIA 
Capítol 04 LOT 4. RESTA PROJECTE 

Cal indicar els següents comentaris: 

▪ Les estructures del capítol 01 i 02 inclouen tots els treballs necessaris per a la seva total execució 

(enderrocs, moviment de terres, etc..), però no la reposició de la urbanització. 

▪ Els prismes i arquetes inclouen el seu moviment de terres 

▪ L’obra civil de les parades (capítol 03) inclou el moviment de terres dels fonaments de les 

marquesines. 

▪ La pavimentació de les parades està inclosa en el capítol 03 i no en el 04, que es refereix a la resta 

del projecte. 

▪ El capítol 04 inclou, per tant, només els moviments de terres procedents de les explanacions i de les 

sobreexcavacions de les rases per sota del nivell de l’explanació general. 

▪ El subsistema d’electrificació per catenària només figura al capítol 4, amb la qual cosa és un 

subsistema tecnològic identificable en un únic subcapítol. 
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▪ El subsistema d’electrificació sense catenària (ACT) només figura al capítol 4, amb la qual cosa, 

també és un subsistema tecnològic identificable en un únic subcapítol. 

▪ Els desviaments afectats s’ha estructurat per companyies i per afecció (“tot inclòs”) en el sub capítol 

11, Capítol 4 Resta de Projecte. També inclouen, respectivament, els seus moviments de terres. 

Els lot 1 i 2 i el  subcapítol 12 “Modificació del nus de Glòries per Canòpia” dintre del lot 4, tenen una 

estructura general interna per activitats d’obra. Representen una obra dins de l’obra principal. S’ha fet 

d’aquesta manera per l’interès d’explicitar aquestes dues parts de l’obra com a lots independitzables de la 

resta. 

A cadascun dels Lots s’han contemplat els conceptes de Gestió de residus, Seguretat i salut i Acció cultural 

corresponents. 

 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

En l’Annex 30 “Justificació de preus” s’inclou en forma de llistats els preus unitaris dels elements simples: 

▪ Ma d’obra, 

▪ Materials, 

▪ Maquinària, 

la descomposició dels preus unitaris compostos i les partides alçades a justificar i d’abonament íntegre. 

Amb aquests preus, s’ha generat els quadres de preus número 1 i número 2 del Document núm. 4 - 

Pressupost. 

El banc de preus utilitzat és el de l’ITEC-2017, coherent amb el Projecte d’Urbanització de la Diagonal – 

tram 1, amb el Projecte d’Urbanització de La Canòpia – àmbit tramvia, i amb el Projecte de Sistemes de la 

connexió de les xarxes tramviàries, obres a executar totes elles simultània i/o solapadament. 

Els preus inclouen tot tipus de circumstàncies i situacions meteorològiques: treballs diürns, nocturns, en 

dia laborable, en dia festiu, en jornades extraordinàries per al compliment dels terminis contractuals, i 

independentment dels mitjans necessaris per a la seva execució, inclosos els acopis intermitjos, el 

transport addicional generat per no disposar a la vegada de tots els terrenys de l’obra. 

També inclouen els subministraments d’aigua i d’energia a l’obra, així com els requeriments de gestió de 

residus, seguretat i salut, els desviaments provisionals de trànsit i les situacions provisionals durant l’obra 

que no hi figuren explícitament al pressupost. 

Els preus inclouen un coeficient de costos indirectes del 5%. 

 PRESSUPOST DE LES OBRES 

El pressupost de les obres projectades es detalla al Document núm. 4 “Pressupost”. S’ha obtingut com a 

sumatori del producte dels preus unitaris per l’amidament corresponent, afegint les partides alçades. 

A continuació es presenta un resum per capítols del Pressupost d’Execució Material de l’Obra: 

 

# Capítol Import PEM 

1  LOT 1. AFECCIÓ TÚNEL D'ADIF C/MARINA 890.876,16 € 

1.1  COBERTURA TÚNEL 572.805,04 € 

1.2  SORTIDA D'EMERGENCIA 178.002,80 € 

1.3  ADICIONALS PER LOTIFICACIÓ 40.868,33 € 

1.4  GESTIÓ DE RESIDUS 64.747,40 € 

1.5  SEGURETAT I SALUT 18.666,40 € 

1.6  VARIS - PARTIDES ALÇADES 15.786,19 € 

2  LOT 2. AFECCIÓ COL·LECTOR DIAGONAL A SICÍLIA 1.422.681,80 € 

2.1  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 117.504,64 € 

2.2  NOU COL·LECTOR I POUS D'ACCÉS 650.444,88 € 

2.3  ZONA PANTALLA DE PILONS 415.874,12 € 

2.4  AUXILIARS I VARIS 95.662,32 € 

2.5  ADICIONALS PER LOTIFICACIÓ 5.640,72 € 

2.6  GESTIÓ DE RESIDUS 85.719,29 € 

2.7  SEGURETAT I SALUT 26.313,04 € 

2.8  VARIS - PARTIDES ALÇADES 25.522,79 € 

3  LOT 3. PARADES TRAMVIA 1.730.705,85 € 

3.1  OBRA CIVIL I ARQUITECTURA DE PARADES 1.513.175,50 € 

3.2  INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS NO FERROVIARIS 142.915,49 € 

3.3  GESTIÓ DE RESIDUS 16.195,75 € 

3.4  SEGURETAT I SALUT 29.322,59 € 

3.5  VARIS - PARTIDES ALÇADES 29.096,52 € 

4  LOT 4. RESTE PROJECTE 22.672.846,51 € 

4.1  TREBALLS PREVIS I ELIMINACIÓ D'ELEMENTS EXISTENTS 599.314,75 € 

4.2  MOVIMENT DE TERRES 279.498,77 € 

4.3  ESTRUCTURES 481.426,73 € 

4.4  SUBESTRUCTURA DE VIA 2.349.774,49 € 

4.5  SUPERESTRUCTURA DE VIA 3.427.315,74 € 

4.6  PAVIMENTACIÓ, JARDINERIA I ACABATS DE SUPERFÍCIE 1.116.715,31 € 

4.7  DRENATGE DE VIA 831.767,57 € 

4.8  XARXA DE REG DE L'ÀMBIT TRAMVIARI 228.374,98 € 

4.9  INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS NO FERROVIARIS 37.634,82 € 

4.10  INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES 5.769.537,53 € 

4.11  DESVIAMENT DE SERVEIS AFECTATS 3.042.017,54 € 

4.12  MODIFICACIÓ NUS DE GLÒRIES PER CANÒPIA 1.933.154,96 € 

4.13  OBRES COMPLEMENTÀRIES I VARIS 2.576.313,32 € 

TOTAL PEM 26.717.110,32 € 

Taula 41. Pressupost d’Execució Material de l’Obra (PEM-obra) 

Ascendeix el Pressupost d’Execució Material de l’Obra a la quantitat de:  26.717.110,32 €. 
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Afegint a aquesta quantitat els conceptes de: 

▪ Despeses generals (13%):         3.473.224,34 € 

▪ Benefici industrial (6%):         1.603.026,62 € 

s’obté el Pressupost d’Execució per Contracte de l’Obra (sense IVA):     31.793.361,28 €. 

Afegint a continuación: 

▪ l’IVA (21%):          6.822.925,36 € 

s’obté el Pressupost d’Execució per Contracte de l’Obra (amb IVA):    38.469.967,15 €. 

 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

En l’Annex 34 “Pressupost per al coneixement de l’Administració” s’inclou el pressupost total de l’actuació, 

que en aquest projecte coincideix amb el pressupost per contracte de l’obra (IVA inclòs), és a dir: 

38.469.967,15 €. 

 
 

11.   ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DE LES OBRES 

 REVISIÓ DE PREUS 

D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 

es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no procedeix la inclusió en el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars de l’obra de referència cap clàusula de revisió de preus, per no excedir el termini 

d’execució de les obres de vint-i-quatre (24) mesos. 

 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat, en el Plec de clàusules 

administratives de l’obra de referència, on es disposi que les empreses que desitgin optar a la licitació 

hauran d’estar classificades en els grups, subgrups i categories que s’assenyalen a continuació, aplicables 

en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, el qual 

s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, classificacions 

que podran suplir la solvència sol·licitada en el seu cas. Per la naturalesa de l’obra, es proposen les 

següents classificacions per cada lot:  

 

LOT 1 

Grup Subgrup Categoria 

B. ESTRUCTURES 2. De formigó armat 4 

 

 

LOT 2 

Grup Subgrup Categoria 

B. ESTRUCTURES 2. De formigó armat 4 

 

LOT 3 

Grup Subgrup Categoria 

G. VIALS 
6. Obres vials sense 

qualificació específica 
4 

 

LOT 4 

Grup Subgrup Categoria 

D. FERROCARRILS 1. Estesa de vies 6 

D. FERROCARRILS 4. Electrificació de ferrocarrils 6 

G. VIALS 
6. Obres vials sense 

qualificació específica 
6 

 
 

Taula 42. Proposta de classificació del contractista 

 SISTEMES SUSCEPTIBLES DE SER EXECUTATS PER EMPRESES SUBCONTRACTISTES 

ESPECIALITZADES 

Per la naturalesa d’algunes parts de l’obra, per la seva especialització i per donar concurrència a les 

empreses més solvents en el seu mercat sectorial, es proposa els següents sistemes i subsistemes de ser 

executats per empreses subcontractistes especialitzades: 

▪ Subministrament i muntatge de via 

▪ Equipament de subestacions de tracció i instal·lacions elèctriques de MT 

▪ Electrificació amb catenària (LAC) 

▪ Electrificació sense catenària (ACT) 

▪ Marquesines de parades 

▪ Pilotatge d’estructures soterrades 

▪ Subministrament i muntatge d’elements prefabricats de cobertes d’estructures 

▪ Desviació i reposició de serveis afectats (homologades per les companyies) 
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 MODEL DE DADES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRAMVIA 

A L’Annex 33 s’inclou el Nou Model de Dades de la Infraestructura del Tramvia, de l’ATM, en aplicació de 

l’Acord de Govern de 2018, derivat de la normativa europea, en aquesta matèria. El projecte as-built haurà 

de redactar-se, per part del Contractista, d’acord amb aquest document, en quant a estructura i format. 

 
 

 

12.   MANIFESTACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 

General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’apartat 1 de l’article 233 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 

espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014, es manifesta que el projecte comprèn una obra complerta en el sentit exigit en l’article 125 del Reial 

Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la 

utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. Així mateix, es fa constar que l’obra 

compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra Pública i concretament allò reflectit 

a l’article 18 de la mateixa. 

 

13.   ÍNDEX DEL PROJECTE 
 

Aquest projecte està format per 4 documents solidaris, l’índex dels quals es presenta a continuació: 

 

▪ Document núm. 1 – MEMÒRIA I ANNEXES 

MEMÒRIA 

▪ 1 – Introducció i antecedents 

▪ 2 – Objecte i abasta del projecte executiu 

▪ 3 – Compliment de prescripcions 

▪ 4 – Planejament 

▪ 5 – Situació actual 

▪ 6 – Condicionants del projecte i dades utilitzades 

▪ 7 – Criteris de disseny, descripció del projecte i justificació de la solució adoptada 

▪ 8 – Descripció de l’obra projectada 

▪ 9 – Execució de les obres 

▪ 10 – Pressupost de l’actuació 

▪ 11 – Administració i gestió de les obres 

▪ 12 – Manifestació d’obra completa 

▪ 13 – Índex del projecte 

ANNEXES 

▪ Annex 1 – Antecedents 

▪ Annex 2 – Compliment de prescripcions 

▪ Annex 3 – Planejament 

▪ Annex 4 – Reportatge fotogràfic. Estat actual 

▪ Annex 5 – Cartografia i topografia 

▪ Annex 6 – Geologia i geotècnia 

▪ Annex 7 – Climatologia, hidrologia i drenatge 

▪ Annex 8 – Estudis funcionals 

▪ Annex 9 – Accessibilitat 

▪ Annex 10 – Traçat i definició geomètrica de la via 

▪ Annex 11 – Enderrocs i moviments de terres 

▪ Annex 12 – Estructures 

▪ Annex 13 – Plataforma de via 

▪ Annex 14 – Superestructura de via 

▪ Annex 15 – Xarxa de reg de la plataforma ferroviària 
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▪ Annex 16 – Obra civil i arquitectura de les parades 

▪ Annex 17 – Instal·lacions i equipaments no ferroviaris 

▪ Annex 18 – Instal·lacions ferroviàries 

▪ Annex 19 – Subministraments exteriors 

▪ Annex 20 – Serveis afectats 

▪ Annex 21 – Sostenibilitat i medi ambient 

▪ Annex 22 – Interficies entre sistemes i subsistemes 

▪ Annex 23 – Replanteig de les obres 

▪ Annex 24 – Fases constructives, pla de treballs i termini d’execució de les obres(*) 

▪ Annex 25 – Pla de control de la qualitat(*) 

▪ Annex 26 – Estudi de gestió de residus(*) 

▪ Annex 27 – Estudi de seguretat i salut(*) 

▪ Annex 28 – Estudi d’organització i desenvolupament de l’obra(*) 

▪ Annex 29 – Estructuració de les obres projectades(*) 

▪ Annex 30 – Justificació de preus(*) 

▪ Annex 31 – Expropiacions 

▪ Annex 32 – Pla de Seguretat Genèric 

▪ Annex 33 – Model de dades de la infraestructura del tramvia 

▪ Annex 34 – Pressupost per al coneixement de l’Administració(*) 

(*) Documents separats per lots  

▪ Document núm. 2 – PLÀNOLS 

▪ Plànols núm. 1 – Índex i de situació general 

▪ Plànols núm. 2 – Planta de conjunt de l’actuació 

▪ Plànols núm. 3 – Esquema de vies i de circulacions ferroviàries 

▪ Plànols núm. 4 – Planta general 

▪ Plànols núm. 5 – Traçat i definició geomètrica de la via 

▪ Plànols núm. 6 – Enderrocs 

▪ Plànols núm. 7 – Estructures 

▪ Plànols núm. 8 – Plataforma i superestructura de via 

▪ Plànols núm. 9 – Obra civil i arquitectura de parades 

▪ Plànols núm. 10 – Instal·lacions i equipaments no ferroviaris 

▪ Plànols núm. 11 – Instal·lacions ferroviàries 

▪ Plànols núm. 12 – Senyalització i ordenació del trànsit durant les obres 

▪ Plànols núm. 13 – Serveis afectats 

▪ Plànols núm. 14 – Fases d’obra i procés constructiu 
 



 

 

CONNEXIÓ DEL TRAMBAIX I TRAMBESÒS. IMPLANTACIÓ D’UNA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA. 

PROJECTE EXECUTIU DE TRANSPORT. FASE 1: PL. GLÒRIES - GIRONA 

Document núm. 1 - MEMÒRIA  

 

TRAMDIAG-PTFase1-Memoria-Ed3.docx  131 

 

▪ Document núm. 3 – PLEC DE CONDICIONS 

▪ PPT generals 

▪ PPTP d’obra civil i vialitat 

▪ PPTP d’arquitectura i instal·lacions 

▪ PPTP de via 

▪ PPTP d’alimentació elèctrica, subestacions i electrificació 

▪ PPTP dels serveis municipals i de companyies afectades 

 

▪ Document núm. 4 – PRESSUPOST 

▪ Amidaments auxiliars 

▪ Amidaments totals 

▪ Estadística de partides 

▪ Quadre de preus núm. 1 

▪ Quadre de preus núm. 2 

▪ Pressupostos parcials 

▪ Resum de pressupost 

▪ Pressupost general de l’obra / Pressupost del control de la qualitat de l’obra 

 

 

Barcelona, febrer de 2020 

 

Els autors del Projecte de Transport Fase 1: 

 

 

 

 

 

Josep Maria Roig Vilaseca       José Ramón Fernández Roure     María Moya Rodríguez 

Enginyer de Camins, C. i P.       Enginyer de Camins, C. i P.                  Enginyera de Camins, C. i P. 

 

UTE EI-PC TRAMVIA DIAGONAL 
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DADES DE PROJECTE  

  

Concepte Valor 

Ample de via (mm) 1.435 

Km via simple projectada 4,529 

Ample GLO via simple en recta (m) 3,14 

Ample GLO via doble en recta (m) 6,31 

Ample plataforma via simple (m) 3,70 

Ample plataforma via doble (m) 7,32 

Intereix de via (m) 3,17 

Radi mínim en planta (m) 30 

Radi mínim en perfil longitudinal (m) 500 

Pendent màxim (mm/m) 70 

Peralt màxim (mm) 0,0 

Acceleració sense compensar (m/s2) 1,0 

Alçada nominal fil de contacte LAC (mm) 5.750 

Nº parades projectades 4 

Interdistància mitjana de parades (m) 600 

Longitud andanes (m) 65 

Mòduls de marquesina de parades 22 

 

DADES D'OBRA      

      

Durada de l'obra 18 mesos (+3,5 mesos per a desviament de SSAA) 100 m / mes 

      

Cost d'obra 

Concepte PEM PEC % Ratis (milions per km)* 

O.C., Arquitectura i Instal·lacions 7.053.083,33 € 10.155.734,68 € 26,45%           5,65 €            5,65 €  

Superestructura de via i acabats 6.609.850,00 € 9.517.523,02 € 24,79%           5,29 €            5,29 €  

Sistemes ferroviaris (energia i tracció) 6.471.184,51 € 9.317.858,57 € 24,27%           5,18 €            5,18 €  

Obres singulars 2.286.299,22 € 3.292.042,25 € 8,57%           1,83 €  - 

Afeccions a tercers 4.246.561,26 € 6.114.623,55 € 15,92%           3,40 €  - 

TOTAL 26.666.978,31 € 38.397.782,07 € 100%         21,34 €          16,12 €  

* Amb o sense Obres singulars i Afeccions a tercers 

 

 

DADES D'EXPLOTACIÓ  

  

Concepte Valor 

Longitud de línia (m via doble) 1.799 

Parades de nova creació 4 

Parades eliminades 2 

Velocitat comercial 16 km/h 

Velocitat màxima (plataforma reservada) 50 km/h 

Acceleració sense compensar 0,68 m/s2 

Interval 8 min 

Material rodant CITADIS-302 

Nombre d'unitats necessàries 3 UT simples 
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