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2.- EL SISTEMA DE METRO: HISTORIA, CREIXEMENT,           
EVOLUCIÓ, INFRAESTRUCTURA, MATERIAL MOBIL I REGIM 
D’EXPLOTACIÓ.  

 
Per fer un anàlisis de la situació actual del sistema de Metro de Barcelona, s’han de tenir 
en compte quatre vessants: infrastructura, material mòbil, prestació de serveis, i la 
signalectica i els sistemes de comunicació. 
No es pretén fer un anàlisi extens sinó més aviat establir uns paràmetres que ens facilitin 
l’estudi i la identificació de les diferents mides tècniques a adoptar per millorar les 
instal·lacions públiques del metro. 

 
2.1.-HISTORIA, CREIXEMENT, EVOLUCIÓ. 

 
La xarxa metropolitana de Barcelona té el seu origen en l’any 1863. Cal senyalar que, 
juntament amb la de Londres, és la més antiga del món.  
 
En el moment de redactar aquesta tesina la xarxa de Metro de Barcelona té 86,6 
quilometres de via i està formada per 123 estacions  repartides en 6 línies. D’aquestes 
estacions 88 no disposen de correspondència amb altres línies i 16 estacions tenen 
correspondència amb una o més línies. 
  
La primera línia de Metro de Barcelona constava de 4 estacions i va començar a 
funcionar el 30 de desembre de l’any 1924, estant composta pel tram que va de Lesseps 
a Catalunya. En l’any 1995 s’inaugura la Línia 2 de Metro. Finalment a l’any 1997 
s’inaugura l’últim tram de la Línia 2 de Sagrada  Família fins a la Pau.   
 
La preocupació per l’establiment de criteris de disseny per a les persones de mobilitat 
reduïda van començar cap els any 1989, quant ja estava bona part de la xarxa construïda. 
Per tant, podem dir que des de un punt de vista general la Xarxa no es accessible a un alt 
percentatge de PMR’s que tenen que patir tot un seguit de barreres al seu desplaçament i 
per tant, de barreres a la seva comunicació.  
 
La Generalitat de Catalunya, i en concret del Departament de Política Territorial i Obres 
Publiques, i la Direcció General de Transports, van assumir les competències en matèria 
de la construcció de les instal·lacions fixes del Tren Metropolità de Barcelona, que 
compren també la infrastructura del túnels i estacions, la superestructura de les vies, així 
com els acabats i instal·lacions de les estacions. 
 
Des del moment en que la Generalitat de Catalunya, va assumir les competències hi ha 
una creixent sensibilització sobre les condicions de confort i de mobilitat tot convertint-
se com l’objectiu principal per a Transports Metropolitans de Barcelona el garantir la 
mobilitat de totes les persones.  
 
TMB va iniciar els processos necessaris per fer accessible a tothom el transport públic de 
la ciutat de Barcelona des de principis de la dècada dels noranta i coincidint amb els 
preparatius de les Olimpíades. Basant-se en el Decret 100/84 del 10 d’abril, sobre 
l’eliminació de barreres arquitectòniques.  
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2.2.-PRIMERES MESURES DESTACADES. 
 
1) Reforma de l’estació d’Urgell (Línia 1), en la que es van incorpora les següents 
mesures: 
- Escales fixes de dimensions confortables i materials que no rellisquin, amb passamans 
continus a ambdós costats de l’escala amb plataformes o descansos intermitjos.  
- Senyalització clara de l’extrem de l’andana amb una franja de textura diferenciada. 
- Amplada mínima de 80 cm en el pas per les guixetes de control dels vestíbuls. 
- Millora del nivell d’il·luminació i de difusió de llum en el conjunt de l’estació.  
 
 2) En les estacions de Bellvitge i de Feixa Llarga ressaltem a part de les anteriors 
esmentades les següents: 
- Construcció de pous - dos en cada estació - per la futura instal·lació d’ascensors i de la 
maquinaria corresponent, entre en nivell de carrer, el vestíbul i el nivell  de les andanes. 
- Disposició en les andanes de bancs encastats.  
 
3) En l’estació de Catalunya, corresponent a la línia 1 es va realitzar una reducció de 
l’efecte cortina i una millora generalitzada de la il·luminació en l’accés i en les andanes. 
 
4) També es va fer l’instal·lació de megafonia en estacions i en el material mòbil amb 
caràcter generalitzat.   
 
5) Es van fer pous per l’instal·lació de futurs ascensors en diferents estacions: 
- En l’estació de Catalunya 
- En l’estació Fondo 
- En l’estació de Fontana 
- En l’estació de Jaume I 
 
6) Es van realitzar obres de reforma que van millorar la mobilitat i el confort en les 
següents estacions: 
- Passeig de Gracia.  
- Sagrera 
- Mercat nou 
- Plaça  Catalunya 
- Espanya que es preveu l’instal·lació d’una rampa mòbil 
 
7) Es van realitzar actuacions en les instal·lacions de ventilació a totes les Línies de la 
xarxa, aspecte que va proporcionar  un millor ambient dins l’entorn subterrani. 
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2.3.-DADES TÈCNIQUES DE LA XARXA DE METRO. 
                                             
                                            Taula 1. Dades generals del Metro de Barcelona Maig’07 (TMB). 

DADES GENERALS  

Número de línies   6 

Longitud de la xarxa (km) 86,6 

Número d’estacions   123 

Places - km (milions)   12.165 

Número de cotxes  motors 534 

Número de remolcs  132 

Velocitat mitja (Km/h) 28,8 

Plantilla (empleat de metro) 3.154 
                                            
 

    Taula 2. Dades generals per Línies del  Metro de Barcelona Maig‘07.Font(TMB) 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 

 
 
  

                                                      
 
   Taula 3. Dades generals del tipus de material mòbil per línies del Metro de Barcelona Maig‘07.Font(TMB) 

 1990 2007 
  Nº TRENS TIPUS Nº TRENS TIPUS 

LINIA 1 23 Sèrie 4000 23 Sèrie 4000 
LINIA 3 18 Sèrie 3000 21/2 Sèries 3000/5000 
LINIA 4 27 Sèrie 1000 17/2 Sèrie 1000/2100 
LINIA 5 25 Sèrie 1000 28 Sèrie 5000 
LINIA 2 - - 15/2 Sèries 2100/5000 

 
Com podem veure en la taula s’ha incorporat nou material mòbil, construït per l’empresa 
basca CAF, són els trens que nomenem de la sèrie 5000 que reforcen i substitueixen el 
material antic segons la necessitat de cada línia. Aquests nous trens tenen l’equipament 
ATP/ATO (protecció i operació automàtica de trens) i la funció driverless. Així doncs, 
algunes característiques dels nous trens són les consoles escarmotejades per la circulació 
sense conductor, l’intercomunicació diàfana entre cotxes, les 4 portes per costat, espai 
per bicicletes i persones de mobilitat reduïda, la vídeo-vigilància i els sistemes 
d’informació interior. Unes fotografies de com són els nous trens: 

 
 
 
 

 

DADES PER LINIES 

Línia km.   Estaciones   Trens Interval de Pas  

Línia 1  20,7   30   23   3’50" 

Línia 2  12,4   17   17   3’17” 

Línia 3 16,6   24   21 + 2 3’05” 

Línia 4 17,2   22   17 + 2 3’56” 

Línia 5  16,6   23   26 + 2 2’51” 

Línia 11 2,3   5   2   - 

Funicular de Montjuïc 0,8   2   2   - 
TOTAL 86,6 123   114  


