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2.- Criteris per a la Implantació de Línies de Tramvia i de Metro 
 
En els següents apartats es presenten una sèrie de criteris que permeten avaluar 

les característiques qualitatives i quantitatives del tramvia i del metro, i establir unes 
conclusions tot comparant els dos modes de transport amb els resultats obtinguts per tal 
d’extraure’n la seva idoneïtat. Aquests criteris han estat seleccionats i avaluats després 
d’una extensa recerca bibliogràfica. 

 
Els criteris que s’han analitzat per tal d’avaluar les característiques quantitatives 

dels modes de transport són:  
 
- Velocitat  
- Capacitat 
- Costos econòmics 
- Dimensions i aspectes geomètrics 
 
L’aspecte qualitatiu ha estat estudiat pels següents criteris: 

 
- Accessibilitat 
- Aspectes ambientals 
- Seguretat i Accidentalitat 
- Aspectes urbanístics 
 
Per avaluar cadascun d’aquests criteris s’han emprat diferents paràmetres o 

indicadors. Així, per exemple, l’accessibilitat a un mode de transport ha estat estudiada 
per tres paràmetres diferents, on cadascun està encarregat de mesurar i la facilitat 
d’accés a la parada, a l’andana i al vehicle. 

 
Cada apartat correspondrà a l’avaluació d’un d’aquests criteris, on definiran els 

paràmetres emprats per a la seva avaluació i les taules que presenten el valor d’aquest 
paràmetres. 
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2.1.- Velocitat 
 

Un dels factors que motiva a l’usuari a l’hora de triar un mitjà de transport 
públic és arribar al seu destí com més aviat millor. Això requereix, per part de 
l’operador una especial atenció en maximitzar les velocitats i minimitzar els temps 
d’espera. 

 
Tant pel metro com pel tramvia, s’estudiaran diferents paràmetres relacionats 

amb el concepte de velocitat: 
 

• Velocitat màxima, entenent-se com la velocitat màxima instantània a la que pot 
arribar un tren. 

 
• Velocitat comercial, calculada com la longitud recorreguda pel tren entre el 

temps total invertit en realitzar aquest el desplaçament. Aquest temps total invertit no 
només té en compte el temps que el vehicle està en moviment, sinó que també inclou el 
temps que el comboi resta aturat a les estacions. 
 

Dels tots dos paràmetres, la velocitat comercial és el més emprat per a establir 
comparacions entre modes de transport, dons al incloure el temps d’aturada en les 
estacions, dóna una idea més aproximada de quina es l’autentica velocitat mitjana amb 
la que un viatger fa un determinat trajecte.  

 
Si realment es volgués afinar al màxim, a l’hora de calcular la velocitat mitjana 

d’un desplaçament realitzat per un usuari de transport públic, també s’hauria de 
considerar en els càlculs la distància existent entre el punt d’origen del trajecte fins la 
parada de transport públic, la distància que separa la parada del lloc de destí, i el temps 
que tarda l’usuari a recórrer-les. Malgrat que això sí respondria a la definició d’una 
autèntica velocitat mitjana, no seria una eina útil, doncs el seu valor seria diferent per a 
cada usuari. Per aquest motiu, i donat que la proximitat de les parades als usuaris del 
servei és un aspecte important, ja s’ha tingut en compte la seva influència en l’apartat 
“2.3.- Accessibilitat” del present document. 
 
 El material mòbil, el traçat de la línia, la distància entre les estacions... són 
alguns dels factors que afecten al valor de les velocitats d’un mode de transport públic, 
però en aquest cas, el factor clau que provocarà les diferents velocitats entre el tramvia i 
el metro serà el grau d’independència de la plataforma. 
 

Es un fet comprovat que per a aconseguir un transport col·lectiu d’una certa 
qualitat i capacitat, es necessita un determinat  grau de segregació del transport públic i 
del transport privat. Generalment es considera que hi ha tres nivells diferents de 
segregació (MOPTMA, 1995): 
 

• Nivell A: Un transport amb una infraestructura completament controlada, amb 
plataforma totalment independent, sense passos a nivell amb altres vehicles o persones. 
Els modes de transport amb aquest tipus de segregació donen un nivell de servei molt 
bo, però presenten costos d’inversió molt elevats. El metro és el típic exemple d’un 
mode de transport públic amb un nivell de segregació tipus A. 
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• Nivell B: La infraestructura parcialment controlada, El mode de transport està 
separat físicament de la resta del tràfic (ja sigui amb una vorada, marques vials, 
tanques...), però existeixen passos a nivell amb altres vehicles i persones. El tramvia 
modern neix amb la idea de ser un mode de transport pertanyent a aquesta categoria. 

 
• Nivell C: Un transport amb una infraestructura no controlada. El mode de 

transport comparteix infraestructura amb la resta del tràfic i està barrejat amb ell. Els 
modes de superfície convencionals (el tramvia d’antany i l’autobús) han estat els 
representants d’aquesta categoria. 

 
Només tenint en compte el nivell de segregació de la plataforma a la que 

pertanyen dos modes de transport, ja es podria predir a priori quin dels dos és el que 
gaudirà d’unes velocitats més elevades. Així doncs, ja es pot avançar que, en el camp de 
les velocitats, serà el metro mode de transport més avantatjós, fet que es confirma a 
continuació. 

 
 

2.1.1.- Tramvia 
 

De l’estudi de diferents exemples de línies de tramvia modern, s’han extret els 
següents valors mitjans que poden caracteritzar les velocitats del tramvia (veure Taula 
2.1.1): 

Taula 2.1.1 
Velocitat Tramvia 

Velocitat màxima 60 – 100 Km/h 
Velocitat comercial 15 – 25 Km/h 

 
Font: Elaboració pròpia en base a dades de ATM (2001 a); ATM (2002 a); ATM 

(2002 b); Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (2002); Junta de Andalucía 
(1998); Melis-González (2002); MOPTMA (1995) 

 
El primer pas per a obtenir aquests intervals de valors ha estat donar al tramvia 

una cert grau d’independència de la plataforma, convertint-lo en un mode de transport 
amb un nivell de segregació tipus B. Es recomana, per tal d’obtenir unes condicions de 
servei adequades, tenir una longitud de plataforma independent no inferior a un 40% de 
la longitud total del traçat. Com més elevat sigui el grau d’ independència millor serà el 
nivell de servei (però també seran més grans els costos d’inversió). Normalment aquest 
grau d’independència de la plataforma depèn dels orígens del sistema tramviari (si és 
una línia de nova construcció, si aprofita una antiga línia tramviària...). 

 
Un altre factor que ajuda a augmentar velocitats han estat els sistemes de 

interacció amb la regulació semafòrica del tràfic viari (possibilitats pels SAE), que 
permeten donar al tramvia una priorització semafòrica sobre la resta del trànsit. 
L’objectiu principal d’aquests sistemes és evitar la detenció del tramvia en les cruïlles. 
Per fer-ho, es manté la fase en verd dels semàfors (de manera que no es resta capacitat 
als carrers transversals), però es desplaça (avançant-la o retardant-la) per a evitar la 
coincidència amb el pas dels trens, aconseguint un augment de la regularitat i de la 
velocitat comercial.  
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No obstant això, la simple existència de passos a nivell, ja disminueix la 
velocitat de circulació del tramvia, impedint que desenvolupi la seva màxima velocitat, 
doncs per qüestions de seguretat ha d’existir un límit de velocitat al travessar els 
encreuaments, que normalment es situa al voltant dels 30 km/h. 

 
Per últim, cal citar el nou material mòbil, que també ha contribuït en un augment 

de la velocitat, però no tant pel fet d’augmentar la velocitat de circulació dels combois 
com es podria pensar en un primer moment, sinó pel fet d’augmentar l’accessibilitat als 
vehicles: la millora de l’accessibilitat repercuteix favorablement en la velocitat 
comercial, doncs fa disminuir el temps de detenció en les parades. 

 
 
2.1.2.- Metro 
 

Els valors representatius de les velocitats d’aquest mode de transport són els 
següents (Taula 2.1.2): 

 
Taula 2.1.2 

Velocitat Metro 
Velocitat màxima 60 – 110 Km/h 

Velocitat comercial 30 Km/h 
 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de Melis–González  (2002); Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya (2002); Junta de Andalucía (1998); MOPTMA 
(1995) 

 
 Tal com ja s’havia anunciat quan es parlava dels diferents nivells de segregació 
del transport públic, el metro, pel fet de circular en una plataforma totalment 
independent, és un mode de transport més favorable que el tramvia pel que fa l’aspecte 
de velocitats. Es interessant observar que el fet que el tramvia tingui menor velocitat 
que el metro no es degut a les diferencies del material mòbil, doncs totes dues 
tecnologies poden arribar a velocitats situades al voltant de 100 km/h. 
  

Un altre factor que permet al metro guanyar velocitat respecte al tramvia és el fet 
de tenir les estacions més espaiades. A mesura que augmenta la distància entre les 
estacions, el tren pot augmentar la seva velocitat mitjana i per tant també augmenta la 
seva velocitat comercial, aprofitant millor les prestacions cinemàtiques del material. 

 
No obstant això, no es pot afirmar que el temps invertit en realitzar un 

desplaçament utilitzant el metro sigui sempre menor que si es fes en tramvia, doncs 
també intervé l’aspecte d’accessibilitat al mode de transport. En l’apartat “2.3- 
Acessibilitat” es realitza un breu estudi sobre el temps invertit en realitzar un 
desplaçament utilitzant diferents modes de transport, tenint en compte aquests dos 
aspectes: velocitat del vehicle i accessibilitat al mode de transport. 
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2.2.- Capacitat 
 

Donat que la funció primera d’un mode de transport públic col·lectiu es el 
transport de viatgers, la capacitat d’un mode de transport públic serà un dels paràmetres 
principals que s’han de considerar en la planificació i disseny d’una nova línia.  
 

La capacitat de la línia (CL), serà l’indicador que ens informi sobre els valors de 
la capacitat d’un mode de transport. Aquests paràmetre mesura el nombre de viatgers 
transportats en un cert interval de temps i s’expressa habitualment en 
passatger/hora·sentit. És una eina molt útil per a decidir, un cop estimat el valor de la 
demanda esperada, si un mode de transport podrà ser capaç de dur a terme el servei. 
Així doncs, té una importància essencial a l’hora de decidir la implantació d’un mode de 
transport o un altre. Segons el valor d’aquesta capacitat de línia, els diferents modes de 
transport públic s’han classificat tradicionalment en tres grans grups: modes de baixa 
capacitat (com ara l’autobús), modes de capacitat intermèdia (el tramvia) i modes d’alta 
capacitat (el metro, per exemple). 
 

En la realització d’aquest treball s’ha deduït i posteriorment comprovat, que el 
paràmetre de la capacitat de la línia es pot calcular mitjançant la següent expressió: 

 

 
e

vv
L t

NCC ⋅
=  Equació (2.2.1) 

 
Així, la capacitat de línia depèn de: 

 
- Capacitat d’un cotxe (Cv): Com més gran sigui el nombre de passatgers que 

puguin cabre en un vehicle, més elevada serà la capacitat de línia. 
- Número de cotxes que formen el comboi (Nv): Com més elevat sigui, més 

capacitat tindrà el comboi, i per tant més capacitat tindrà la línia. 
- Temps de pas (te): Com més sovint passin els trens per una estació (menor temps 

de pas), més capacitat de línia. La capacitat màxima s’obtindrà per a temps de 
pas en hora punta. 

 
La capacitat de línia també manté una dependència amb els següents paràmetres: 

 
- Velocitat comercial: Una circulació més ràpida dels vehicles contribueix en 

augmentar la capacitat de la línia 
- El nombre de combois que circulen per la línia: Com més vehicles disposi la 

flota, més capacitat de transport. 
- La longitud de la línia: per a un mateix número de vehicles, com més 

quilòmetres tingui la línia, menys capacitat de transport tindrà. 
 

El motiu pel qual aquests paràmetres no apareixen en l’equació (2.2.1) és perquè 
guarden una relació de dependència amb el temps de pas del combois (te). Per aquest 
motiu, el seu valor ja repercuteix en el temps de pas, i per tant també acaba influint en el 
valor de la capacitat de la línia. 

 
Per trobar aquesta relació de dependència, suposarem el cas d’una determinada 

línia de transport públic, de la qual podem determinar la seva longitud, el número de 
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parades i el número de combois que hi circulen. Són dades doncs, que ja ens venen 
prefixades. 
 

Si es volgués determinar el temps que tarda un comboi en recórrer tota la línia, 
es podria fer de la següent manera: 
  

Tv = 2 · (Np · t estació) 
 
 essent:  Np: Número de parades de la línia. 

t estació: es la mitjana de temps que tarda un vehicle en salvar la 
distància que separa dues estacions veïnes. 

 
Tv es el temps que tarda un vehicle en donar tota la volta a la línia. Es a dir, 

donat un comboi X que acaba de passar per la parada Y d’una determinada línia,  Tv es 
el temps que hauria d’esperar un observador situat en la parada Y fins que tornés a 
passar el mateix tren X per aquella parada. 
 

Però per la línia no circula només el vehicle X, sinó un número determinat de 
combois (Nc). Suposant que tots combois circulen equidistants, es pot calcular quin es 
l’interval que temps (te) que separa aquests vehicles: 

 

c

v
e N

Tt =  

 
Un observador situat en una parada de la línia, veurà passar un tren cada te. Per 

tant, te és l’interval de pas entre dos combois, un paràmetre essencial en els modes de 
transport públic. Ja s’ha avançat anteriorment que l’interval de pas o la freqüència d’una 
línia tenen influencia a l’hora de calcular la capacitat d’una línia. Cal recordar que la 
freqüència de la línia (f) no és altra cosa que l’invers de te. 
 

 
f

te
1

=  

 
1 tren cada 5 minuts (te =  5 min = 1/12 hora)  12 trens cada hora (f = 12) 

 
 Tenint en compte l’equació amb la que s’ha calculat Tv, podem rescriure te com: 
 

c

estacióp

c

v
e N

tN
N
Tt

⋅⋅
==

2
 

 
 On t estació era la mitjana de temps que tarda un vehicle en anar d’una parada a la 
següent. També es pot expressar com: 
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p

c

p
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L
v
N
L

v
d

t
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===  

 
essent:  dp: distància mitjana entre estacions 
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  vc: velocitat comercial 
  L: longitud total de la línia 
  Np: número de parades de la línia 

 
Substituint aquesta expressió en l’equació de te:  

 

cccpc

p

c
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c
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L
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L
N
N

N
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·
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=
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cc
e vN

Lt
·

2 ⋅
=  Equació (2.2.2) 

 
 Així, amb a aquesta equació es pot veure el que s’anunciava anteriorment: 
l’existència d’una relació entre l’interval de pas dels trens i la longitud de la línia, el 
nombre de combois que hi circulen i la velocitat comercial. 

 
Fins ara s’han vist quins són els aspecte que influeixen en el valor de l’interval 

de pas. Caldrà veure ara les particularitats dels altres dos paràmetres que permeten 
obtenir la capacitat d’una línia: la capacitat d’un cotxe i el nombre de cotxes que formen 
el comboi. 

 
La capacitat d’un cotxe (Cv) és la quantitat de viatgers que poden arribar a 

viatjar en una unitat del vehicle. Aquests viatgers es poden classificar en dos grups: els 
que fan el viatge de peu, i aquells que el realitzen asseguts. La seva suma donarà el total 
de viatgers d’un cotxe, es a dir, la capacitat d’una unitat de vehicle. 

 
Per determinar el número de viatgers de peu que caben en un vehicle cal definir 

prèviament unes condicions de seguretat i confort. Això vol dir que cal definir quina 
quantitat d’espai del vehicle es reserva per a cada usuari. Normalment són valors que 
solen oscil·lar entre 4 i 8 passatgers/m2, però el valor més freqüentment emprat es el de 
6 passatgers/m2 (Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, 2002; Junta de 
Andalucía, 1998), es a dir, que es considera que en un metre quadrat de superfície del 
vehicle hi poden arribar a caber fins a 6 usuaris. 

 
D’altra banda, per a obtenir la xifra d’usuaris que viatgen asseguts tan sols cal 

saber el número de seients del vehicle, una xifra que sol oscil·lar entre el 30 i el 40% de 
les places total pel cas dels tramvies i al voltant d’un 20% en el cas del metro. Es dóna 
el cas que en augmentar la quantitat de places assegudes, es produeix una disminució 
del número de places totals del vehicle. Això es degut a que la superfície que ocupa una 
plaça de seient podria ser ocupada per més d’un usuari que viatgi a peu. Així, si 
s’eliminessin tots els seients es guanyaria un nombre considerable de places per vehicle. 
Per exemple, suposem el cas de les unitats de cotxe de la sèrie 3.000 del metro de 
Barcelona. Aquests vehicles tenen una capacitat de 152 passatgers: 32 persones 
assegudes i 120 viatgers de peu. Aproximadament un 37,5% de la superfície del vehicle 
esta destinada als viatgers que realitzen el trajecte asseguts. Sabent això, i amb una 
senzilla regla de tres, en resulta que la superfície reservada per un viatger assegut podria 
estar ocupada per 2,25 persones que viatgessin de peu. Això significa que si 
s’eliminessin tots els seients del vehicle, s’hi podrien encabir 72 viatgers de peu enlloc 
de les 32 que hi havia abans, amb lo que la capacitat total del vehicle seria de 192 
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places. Es a dir, s’hauria augmentat en un 26% la capacitat del vehicle i la capacitat de 
la línia. 

 
 Aquesta proposta, que en termes quantitatiu resulta ser favorable, es del tot 

inacceptable des de l’aspecte qualitatiu. Els viatgers reclamen una certa quantitat de 
seients per criteris de confort, a més de ser necessari un mínim de seients destinats a 
persones de mobilitat reduïda. No obstant, d’aquí es desprèn la idea que segurament 
seria molt interessant dissenyar seients plegables enlloc dels típics seients fixes, de 
manera que en les hores de més demanda els seients es poguessin plegar permetent 
guanyar un percentatge de capacitat a la línia o augmentant les condicions de comoditat 
dels usuaris al disposar d’uns major superfície per hom. 

 
Així doncs, a diferencia de l’interval de pas dels trens (te) que venia determinat 

per la longitud de la línia, el nombre de combois que hi circulen i la velocitat comercial, 
la variable que determina el valor de la capacitat d’un cotxe (Cv) serà el tipus de 
material mòbil emprat. Donat que en el mercat es pot trobar una gran varietat de cotxes  
s’obtindran intervals de valors força amples per aquest paràmetre (amb variacions del 
100 %) 

 
L’últim paràmetre del que cal parlar es el número de cotxes que formen el 

comboi. Si el comboi es el resultat d’una composició de vehicles (Nv > 1), el valor de la 
capacitat d’un comboi (Cc) s’obté de multiplicar la capacitat d’una unitat de vehicle (Cv) 
pel nombre de vehicles que formen el comboi (Cc = Cv · Nv). Això es estrictament cert 
per a les composicions que són fruit d’unir dos o més cotxes totalment independents 
amb un enganxall que dona continuïtat al tren i transmet l'esforç de tracció, però que no 
permet el pas als viatgers entre els diferents cotxes. Aquests han estat els acoblaments 
més típics fins avui en dia. Actualment es tendeix cada vegada més, per raons estètiques 
i de comoditat, a fer que la zona de la interconnexió entre els diferents cotxes d’un 
comboi sigui accessible (mitjançant una unió entre cotxes amb un borlet de goma) 
obtenint-se un passadís d’intercirculació que permet el pas del passatge d’un cotxe a un 
altre al llarg de tot el tren. Aquestes unions principalment han estat pensades per a 
permetre un millor repartiment del passatge, però també augmenten la superfície útil 
dels vehicles, i per tant augmentant lleugerament la capacitat. 

 
Una altra forma d’augmentar la capacitat d’un comboi es mitjançant la 

construcció modular. La idea es la mateixa que en la composició de trens: augmentar la 
capacitat del comboi afegint noves unitats de vehicles, però si en la composició de trens 
la unitat o mòdul que s’afegia al tren era una unitat sencera de cotxe, en la composició 
modular, el que s’acobla al comboi inicial es una secció del mateix. En la figura 2.2.1 es 
poden apreciar diferents solucions mitjançant la construcció modular. L’avantatge 
respecte la composició de trens es que es més flexible, es a dir, els increments de 
capacitat que possibilita poden ser de menor grau, permetent un millor ajust de l’oferta a 
la demanda. Un altra avantatge es que evita la multiplicitat de cabines i l’excés de cost 
que això suposa. 
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Figura 2.2.1 

“Possibilitats de la construcció modular” 
Font: Junta de Andalucia (1998) 

 
Als següents subapartats es presenten les taules que reuneixen els valors 

d’aquests paràmetres indicatius de la capacitat d’un mode de transport pel cas línies de 
tramvia i de metro. 
 
 Un cop es disposa del valor de la capacitat de línia (CL) es pot estimar quin es el 
màxim volum de demanda que podrà atendre el mode de transport. Aquesta capacitat de 
línia es calcula amb les condicions de servei de l’hora punta, i per tant representa la 
demanda horària màxima que pot ofertar el sistema. Però una línia de transport no 
funciona sempre amb les característiques de l’hora punta (en les hores vall es redueix 
l’interval de pas degut a una disminució del número de combois en servei). Així, per a 
calcular la demanda màxima ofertada en un dia cal tenir en compte aquest fenomen 
mitjançant el factor d’hora punta (FHP).  
 

El FHP indica quin percentatge de la demanda diària es dona en l’hora punta: 
 

Demanda hora punta = FHP · Demanda diària 
 

Si aquest factor s’aplica a la capacitat de línia s’obtindrà la demanda diària 
màxima que pot absorbir una línia en un dia: 

 

FHP
CD L

diaria
⋅

=
2

max ,  on Dmax diària es la demanda màxima ofertada. 

 
L’expressió ve multiplicada per un factor dos (2) per a contemplar la capacitat 

en els dos sentits de la línia (ja que la CL ve expressada en passatgers per hora i sentit) 
  
Per saber la màxima demanda que podrà atendre un mode de transport en un any 

no es multiplica directament la màxima demanda diària pel número de dies de l’any 
(365 o 366), sinó que s’utilitza un altre factor de conversió (k). Això es degut a que el 
comportament dels dies festius i els feiners no és el mateix i cal diferenciar-los.  

 
diariaanual DkD maxmax ⋅=  
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A la ciutat de Barcelona, els valors de FHP i del factor k emprats són2: 
 

FHP = 12 % 
k = 280  

 
2.2.1.- Tramvia 
 
 La taula 2.2.1 resumeix els indicadors de capacitat pels casos del tramvies: 
 

Taula 2.2.1 
Capacitat Tramvia 

Capacitat d’una unitat de vehicle 130 – 250  pax 
Número de seients d’una unitat de vehicle 50 – 100  

Interval de pas 1min. 30 seg. – 3 – 5 min. 
Nombre d’unitats que formen el comboi 1 – 2 (fins a 4) 

Capacitat de la línia 2.500 – 20.000 pax/h·sentit 
 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de Alonso, F. J. (2001); Andriolo-
Giacomini (1994); ATM (2001 a); ATM (2002 a); ATM (2002 b); Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya (2002); Junta de Andalucía (1998); Melis–González (2002); 
MOTPMA (1995); 
 

Cal comentar un seguit de coses sobre aquest conjunt de dades: 
 
a) L’interval de valors de la capacitat de la línia és de 2.500 a 20.000 

passatgers/h·senti. És cert que són valors reals que es poden arribar a aconseguir tenint 
en compte la situació més favorable, però també es cert que la majoria de línies 
tramviaries operen amb valors de capacitat de línia més propers al límit inferior de 
l’interval. Per exemple, els casos de Estrasburg, Manchester, Rouen, Sheffield o 
València no superen valors de 3.000 pax/h·sentit (Junta de Andalucía, 1998). 

 
b) L’interval de temps indicat es el mínim de la línia, es a dir, correspon a 

l’interval de pas dels combois durant l’hora punta i és el que s’empra per a calcular la 
capacitat de la línia. Els intervals de pas de 3 i 5 minuts són els més freqüents, tot i que 
també es poden arribar a assolir valors de 1 minut i 30 segons i teòricament es podria 
arribar a un interval de pas de 40 seg. teòrics (Junta de Andalucía, 1998). En les hores 
valls els temps de pas dels trens poden estar comprés entre els 5 i 15 minuts, però es 
aconsellable no passar dels 10 minuts si es vol mantenir una bona qualitat de servei.  

 
c) El valor mínim de la capacitat d’un vehicle (130 passatgers) es una xifra que 

correspon a un vehicle no articulat. Els 250 passatgers ja seria una dada que correspon a 
un vehicle articulat fruit d’una composició modular. 

 
d) L’augment de capacitat en un tramvia generalment es sol fer mitjançant una 

construcció modular del material mòbil, tot i que també es pot donar una composició de 
trens. El nombre d’unitats que formen el comboi reflexa aquesta possibilitat d’augment 
de la capacitat d’un comboi, ja sigui mitjançant la construcció modular o la composició 

                                                 
2 Segons indicacions del cap del Servei de Planejament i Serveis de la Direcció General de Ports i 
Transports del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
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de trens. Un dels motius per què es tendeix a fer servir la construcció modular és que 
permet obtenir un augment de la capacitat unitària per longitud superior al de la 
composició de trens. Es a dir, si mitjançant una composició de trens s’incrementa un 
cert comboi una longitud X donant lloc a un increment de capacitat Y, el mateix 
increment de longitud X mitjançant la construcció modular hauria donat lloc a un 
increment de capacitat Z, de tal manera que Z > Y. 
 
 
2.2.2.- Metro 
 
 Els valors de les capacitats pel mode de transport metro son els següents (veure 
taula 2.2.2): 
 

Taula 2.2.2 
Capacitat Metro 

Capacitat d’una unitat de vehicle 140 – 280 pax 
Número de seients d’una unitat de vehicle 32 – 84  

Interval de pas 1min 20 seg. – 3 min. 
Nombre d’unitats que formen el comboi 1 – 5 (fins a 10) 

Capacitat de la línia 10.000 – 50.000 pax/h·sentit 
 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de Alonso, F. J. (2001); Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya (2002); Junta de Andalucía (1998); Melis–
González (2002); MOTPMA (1995); 
 
 Com en el cas del tramvia, l’interval de pas del trens indicat es el corresponent a 
l’hora punta. El mínim contemplat en la taula es de 1 minut i 20 segons, però amb la 
tecnologia actual teòricament es podria arribar a un interval de pas mínim de 30 segons 
(Junta de Andalucía, 1998). 
 

També com en el cas del tramvia, s’ha de tenir en compte que el valor que dona 
el límit superior de la capacitat de línia (50.000 passatgers per hora i sentit) és una xifra 
real però molt optimista.  
 

Però a diferencia del tramvia, que emprava la construcció modular, el metro és 
un exemple de mode de transport on el comboi es gairebé sempre resultat de la 
composició de varies unitats de vehicles (fins a 5 unitats habitualment, tot i que es 
poden arribar a 10). 
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2.3.- Accessibilitat 
 

L’accessibilitat al transport públic és un dels aspectes que més ha millorat en els 
darrers anys. L’evolució del disseny del material mòbil, les andanes, les estacions... tot 
ha anat encaminat cap a un model de supressió de les barreres. Això es deu al 
desenvolupament d’una nova consciència de sensibilització vers l’usuari, una 
consciència que no només pensa en termes de capacitat i velocitat, sinó també en 
comoditat.  

 
D’altra banda també s’ha observat que l’accessibilitat és un aspecte clau en la 

captació d’usuaris. Una bona accessibilitat dona facilitats i fa atractiu el servei, 
propiciant l’ús del mode de transport. Per contra una mala accessibilitat té l’efecte 
contrari, provocant el fenomen de dissuadir l’usuari, el qual es sentirà més abocat a 
emprar altres mode de transport. 

 
Els problemes d’accessibilitat sorgeixen perquè arribar a l’interior del vehicle 

d’un mode de transport no es un fet immediat.  
 

 
Figura 2.3.1 

“Esquema d’un desplaçament entre dos punts” 
Font: (Elaboració pròpia) 

 
La Figura 2.3.1 representa un croquis dels diferents trajectes que un usuari ha de 

fer per tal de realitzar un desplaçament entre dos punts (punts “1” i “6” en el croquis). 
L’esquema de notacions emprat és el següent: 

 
1: Punt d’inici del desplaçament 
2: Punt d’arribada a la parada o estació 
3: Punt on s’inicia el recorregut en vehicle (andana) 
4: Punt on s’abandona el vehicle (andana) 
5: Punt de sortida de la parada o estació. 
6: Punt de destí del desplaçament 
 
Da, ta: Distancia i temps fins arribar a la parada o estació 
Ds, ts: Distància i temps fins arriba a l’andana 
Dv, tv: Distància i temps de viatge en el vehicle 
Dd, td: Distància i temps fins arribar al punt de destí. 
te: temps d’espera en l’andana dins l’arribada del vehicle. 
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Així, a més del trajecte en vehicle, el viatger ha de fer un recorregut a peu, que 

es pot agrupar en tres tipus de desplaçaments:  
 
- Desplaçar-se de la seva posició inicial (o final) fins la parada o estació del 
mode de transport. Aquest tram ve controlat pels paràmetres Da, ta i Dd, td. 
 
- En segon lloc, caldrà que recórrer la distància que separa la parada o estació 
fins al lloc on es troba ubicada l’andana. Ds i ts aporten la informació sobre 
aquest trajecte. 
 
- I per últim, un desplaçament que moltes vegades passa per alt: passar de 
l’andana a l’interior del vehicle. 
 
Per tant, si tenim en compte aquesta subdivisió, la forma de valorar 

l’accessibilitat global a un mode de transport públic, es farà avaluant tres tipus diferents 
d’accessibilitat, una per cadascun dels trams definits anteriorment: 
 

• Accessibilitat a la línia. Una línia de transport públic dona servei a una 
determinada superfície del territori. La seva influència és limitada i per tant el número 
de persones que seran susceptibles d’utilitzar-la també ho serà. L’accessibilitat a la línia 
es mesurarà mitjançant aquesta àrea d’influència en el territori (S), que dependrà del 
número de parades de la línia i del radi d’influència de cada una d’elles de la següent 
manera: 

 
S = Np·(π·Rp

2) 
 
essent:  S: Superfície d’influència de la línia. 

Rp: Radi d’influència mitjà de les parades 
Np: Número de parades de la línia 

 
i on s’ha suposat que: 
 

- la influència d’una parada és igual en totes les direccions (obtenint  una 
superfície  d’influència circular). 
- el radi d’influència de totes les parades de la línia es el mateix. 

 
Segons això, donada una línia de transport públic d’una determinada longitud, 

com més parades presenti al llarg del seu, més cobertura donarà al territori i per tant 
més beneficiós serà. Però d’alta banda, existeix un factor que limitaria el nombre de 
parades de la línia. Es tracta de la velocitat. per a oferir un bon servei, també interessa 
que els vehicles circulin amb uns determinats valors de velocitat. per a desenvolupar 
aquestes velocitats desitjades, es necessiten unes distàncies mínimes entre les parades. 
A una major velocitat es requereix més distància entre parades i això suposa una pèrdua 
d’accessibilitat a la línia. D’aquesta manera, l’accessibilitat a la línia serà fruit d’un 
compromís entre la cobertura i la velocitat. 

 
Per tal de poder establir comparacions entre diferents modes de transport, s’ha 

decidit treballar amb un paràmetre que informi de la superfície de cobertura per 
quilòmetre de línia (Sq), ja que d’aquesta manera desapareix la dependència de la 
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superfície de cobertura amb el nombre d’estacions de la línia. L’equació que avalua 
aquest nou paràmetre es la següent: 

 
Sq = S/L 
 
tenint en compte que S = Np·(π·Rp

2) s’obté que: 
 

L
RN

S pp
q

)··( 2π
=  

 
realitzant el següent canvi de variable dm = L/Np 
 

m

p
q d

R
S

)·( 2π
=  Equació (2.3.1) 

 
essent:  Sq: Superfície d’influència de la línia per quilòmetre 

L: Longitud de la línia 
dm: distància mitjana entre estacions 

 
 
• Accessibilitat a l’andana. Es per aquest paràmetre que els modes de transports 

de superfície han resultat més avantatjosos (en termes d’accessibilitat) que els 
subterranis. En els transports públics de superfície, arribar a la parada es equivalent 
arribar a l’andana (doncs coincideixen físicament), mentre que pels transports 
subterranis, s’ha de salvar una diferència de cota, que pot arribar a ser força important, 
entre el nivell del carrer i el de les andanes.  

 
Els indicadors que avaluen l’accessibilitat a l’andana des del carrer poden ser el 

temps d’arribada a l’andana, la longitud de desplaçament o el desnivell que s’ha de 
salvar. Addicionalment, també és pot considerar el percentatge d’adaptació per a 
persones de mobilitat reduïda que presenta l’estació. 

 
Amb aquests mateixos indicadors també es pot avaluar la idoneïtat de les 

correspondències entre diferents línies d’un mode de transport. Una correspondència 
suposa un desplaçament que va d’andana a andana, i també caldria vetllar perquè fos el 
màxim d’accessibles en aquest aspecte, optimitzant el recorreguts que han d’efectuar els 
usuaris.  

 
• Accessibilitat al vehicle. En els diferents modes de transport públic, per a 

accedir  al vehicle des de l’andana, es molt freqüent trobar-se amb una última barrera, 
que normalment es presenta en la forma d’un petit (i d’altres vegades no tant petit) 
esglaó.  

 
Aquest detall ha estat objecte d’estudi i preocupació en la millora de 

l’accessibilitat al transport públic tal com ho demostren les diferents solucions que 
s’han aportat per tal de la diferencia de cota entre l’andana i el vehicle, i es que la 
facilitat d’accés al vehicle afecta de forma molt important a les persones de mobilitat 
reduïda. Però la supressió d’aquest element també comporta altres efectes beneficiosos 
per a la resta de viatgers. Un accés més ràpid al vehicle implica una disminució del 
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temps d’espera en la parada, que es tradueix en un augment de la velocitat comercial, fet 
que repercuteix favorablement en l’usuari. 

 
Ja que s’esmenta en aquest punt les persones de mobilitat reduïda (PMR), cal 

deixar clar quins són els viatgers que formen part d’aquest col·lectiu. Es un error  molt 
estès, identificar el conjunt de persones amb alguna dificultat en la seva mobilitat només 
amb aquelles que es mouen amb una cadira de rodes (ajuda a caure en aquest error el 
propi símbol internacional d’accessibilitat3). A més de les persones que tenen algun 
tipus d’incapacitat (ja sigui de tipus físic, sensorial o mental) també tenen problemes de 
mobilitat o comunicació les dones embarassades, les persones que es troben en una 
situació d’incapacitat transitòria a causa d’un accident, les persones de la tercera edat, 
els nens o aquells que porten cotxets de nens, carretes de la compra o qualsevol altre 
objecte que limiti la seva capacitat de moviment. Entenent les PMR com el conjunt de 
tota aquest col·lectiu, el seu número pot arribar a representar entre el 20 i el 30% de la 
població (Alonso, 2001; García, 1990), una xifra que mereix ser tinguda en compte. Per 
tant, a l’hora de plantejar les solucions d’accessibilitat, les millores no només s’han de 
projectar pensant tan sols en els requeriments de l’usuari de cadira de rodes, sinó també 
cal prestar atenció a unes altres situacions limitatives de mobilitat o  comunicació.  
 
 
2.3.1.- Tramvia 
 

La següent taula (Taula 2.3.1) contempla els valors dels paràmetres que aporten 
informació sobre l’accessibilitat d’una línia de tramvia: 

 
Taula 2.3.1 

Accessibilitat Tramvia 
Distància entre estacions 300 – 800 m. 
Radi influència estacions 600 m 
Accessibilitat a la línia4 1,40 – 3,75 km2/km línia 

Temps d’accés a l’andana des del carrer 0 min. 
Esglaó vehicle-andana 0 – 35 cm 

 
Fonts: Elaboració pròpia en base a dades de Alonso, F. J. (2001); Andriolo-

Giacomini (1994); ATM (2001 a); ATM (2002 a); ATM (2002 b); Col·legi d’Enginyers 
Industrials (2002); Junta de Andalucía (1998); MOPTMA (1995); Thorson O. (1994) 
 

Alguns valors de l’accessibilitat a la línia per a diferents casos de tramvies són: 
2,47 km2/km línia a València; 1,57 km2/km línia a Zurich; 2,58 km2/km línia a París; 
2,14 km2/km línia a Lille, i un valor extremadament baix de 0,95 km2/km línia a 
Manchester (Junta de Andalucía, 1998). 

 
 Però com es pot apreciar en el quadre, l’aspecte més favorable del tramvia és el 
fet que l’andana estigui al mateix nivell que el carrer. Tenir l’andana a la superfície, 
ajuda a estalviar part del temps que es perd fins arribar al vehicle, cosa que provoca que 

                                                 

3  
4 Tant en aquesta com en les altres taules d’aquest apartat, l’accessibilitat a la línia ha estat calculada 
segons l’equació (2.3.1).  
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el tramvia resulti més atractiu a la vista dels usuaris, propiciant-ne el seu ús. El motiu 
pel qual l’estalvi de temps que suposa arribar des de la superfície fins a l’andana 
soterrada sigues un factor decisori a l’hora de triar un o altre mode de transport, radica 
en els diferents “valors del temps”. 
 

Quan es vol anar d’un punt A fins un altre punt B, l’usuari d’un mode de 
transport, no percep de la mateixa manera tot el temps que tarda en realitzar aquest 
trajecte. Si recordem l’esquema d’accessibilitat a una línia de la Figura 2.3.1,  troben els 
següents tipus de temps: 
 

ta: temps d’accés. 
ts: temps d’arribada a l’andana. 
tv: temps de viatge. 
td: temps de destí. 
te: temps d’espera. 
tt: temps de transbord5. 

 
 Aquests són els temps que mesuraria un cronòmetre. En canvi, no són els temps 
que percep un usuari. Es podria dir que per un usuari “el temps passa més lentament” 
depenent de en quina situació es troba. La percepció de l’usuari altera els temps de la 
següent manera (Departament d’Infraestructura del Transport i del Territori de 
l’ETSECCPB-UPC, 2000): 
 

Temps d’accés percebut per l’usuari = 2·ta 
Temps d’arribada a l’andana percebut per l’usuari = 2·ts 
Temps de viatge percebut per l’usuari = 1·tv 
Temps de destí percebut per l’usuari = 2·td 
Temps d’espera percebut per l’usuari = 3·te 
Temps de transbord percebut per l’usuari = 4·tt 

 
Així, si el temps que s’inverteix en recórrer la distància que separa el punt 

d’origen del desplaçament fins el lloc on està ubicat el vehicle es de 5 minuts, l’usuari 
en realitat ho percep com un itinerari de 10 minuts (es veu augmentat en dues vegades). 
Es per aquest motiu pel que es tant important reduir els temps d’accés, d’espera i 
sobretot el temps de transbord dels modes de transport. 

 
D’altra banda, també cal esmentar la gran millora que ha suposat respecte el 

tramvies antics, el desenvolupament de la tecnologia del pis rebaixat. Això suposa una 
distància d’uns 30 cm entre el terra del vehicle i el carril de circulació. Amb la 
tecnologia actual, es poden arribar a desenvolupar vehicles amb un 100% de plataforma 
baixa. Així, amb l’execució d’andanes més baixes (i per tant, més fàcils d’incorporar en 
el context urbà) es pot aconseguir eliminar el desnivell entre el vehicle i l’andana, fet 
que repercuteix favorablement al augmentar la velocitat comercial i facilitant l’accés a 
PMR. 
 
 
 
                                                 
5 El temps de transbord (tt) no apareixia en el croquis de la Figura 2.3.1, doncs no considera la possibilitat 
de realitzar una correspondència entre diferents línies. tt representa el temps transcorregut en recórrer la 
distància que separa una andana d’una altra quan es realitza un transbord. 
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2.3.2.- Metro 
 

L’accessibilitat de les línies de metro ha estat un problema important a resoldre. 
Quan per primera vegada es comencen a construir sistemes de metros arreu del mon, els 
criteris de projecte no tenien en compte els requeriments d’accessibilitat. El metro de 
Barcelona, quan va començar a funcionar fa 78 anys, era un exemple d’aquest cas. Però 
en els últims anys, la situació ha canviat radicalment en aquest aspecte. S’ha anat 
sensibilitzant el tema i l’accessibilitat ha esdevingut un paràmetre de disseny important. 
Segons declaracions de José Antonio Juncà, Doctor Enginyer de Camins i expert 
coneixedor de les xarxes de metro arreu del món, de les 100 xarxes de metro que operen 
en el món del mon, a l’any 1990, un 20% ja eren totalment o parcialment accessibles a 
les PMR (García, 1990). Avui en dia encara continuen sent molt nombroses les obres 
que es duen a terme per tal de millorar l’accessibilitat, unes obres que  donada la 
rigidesa del sistema de metro, són un procés difícil i costós, doncs és molt més còmode i 
econòmic projectar i construir des d’un principi una estació o línia de metro vetllant 
perquè sigui el màxim d’accessible. Afortunadament, aquesta es la tònica actual a tot el 
mon. 
 
 De la mateixa manera que s’ha fet pel cas del tramvia, es presenten en la Taula 
2.3.2 els valors que mesuren l’accessibilitat del metro: 
 

Taula 2.3.2 
Accessibilitat Metro 

Distància entre estacions 500 – 2.000 m 
Radi influència estacions 600 m 
Accessibilitat a la línia 0,55 - 2,25 Km2/Km de línia 

Temps d’accés a l’andana des del carrer 30 seg. – 5 min. 
Esglaó vehicle–andana  0 – 5 cm. 

 
Fonts: Elaboració pròpia en base a dades de Alonso, F. J. (2001); Col·legi 

d’Enginyers Industrials (2002); GISA (2003); Junta de Andalucía (1998); Melis-
González (2002); MOPTMA (1995); Thorson O. (1994); TMB (2003) 
 

Es pot observar en la taula anterior com el valor de l’accessibilitat a la línia 
(representat per la superfície de cobertura per quilòmetre de línia), presenta valors 
inferiors al del tramvia. Aquest fet es degut a que el metro necessita més distància entre 
les estacions per a poder desenvolupar les velocitats de circulació habituals. Això fa 
que, per a una mateixa longitud de línia, el nombre de parades del metro sigui inferior a 
les del tramvia, i per tant l’accessibilitat ofertada es menor. Alguns valors de 
l’accessibilitat a la línia per a diferents casos de metro són els 1,55 km2/km del metro de 
Barcelona; 0,93 km2/km de línia a Bilbao; 1,29 Km2/Km de línia a Madrid; 1,34 
km2/km línia a Berlín; 0,93 km2/km línia a Chicago; 0,98 km2/km línia a Mèxic; 2,04 
km2/km línia a París o els 1,04 km2/km línia a Tokio (Melis–González, 2002). 
 

Respecte l’accessibilitat a l’andana, si pel tramvia no suposava cap problema, 
pel cas del metro succeeix el contrari: existeix una distància a salvar que es tradueix 
com un entrebanc per a l’usuari. Les solucions per tal de millorar aquesta accessibilitat, 
han consistit en minimitzar el temps i la distància d’accés, i en eliminar les barreres que 
es pot trobar l’usuari mentre fa aquest recorregut.  
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Les barreres són un obstacle important per a l’accessibilitat a l’andana. Són 
barreres imposades pel la pròpia infraestructura o pel sistema d’explotació. Es troben 
barreres als trams d’escales, als sistemes de control d’accés a la zona subjecta a la tarifa, 
a la senyalització i dispositius d’informació, als passadissos i a les plataformes o 
andanes. Millorar l’accessibilitat implica eliminar o fer minvar l’impacte de totes 
aquestes barreres. Les solucions més comunes són la supressió de desnivells mitjançant 
rampes amb poc pendents, instal·lant ascensors i plataformes elevadores adossades a 
determinats trams d’escales fixes, eliminant els objectes aïllats que es puguin trobar al 
llarg del recorregut (objectes en forma d’esglaó per regla general), emprant un sistema 
de control i cancel·lació de bitllets que suposi un mínim obstacle per a l’accés, 
instal·lant dobles passamans a les baranes per a persones amb crosses... 

 
Cal pensar en solucions per a invidents o persones amb visió deficient que ajudin 

a facilitar la seva mobilitat: la senyalització dels accessos al nivell del carrer mitjançant 
una franja perimetral de paviment rugós al voltant de l’accés, encaminaments a base de 
franges guia des de l’accés fins al nivell de les andanes, instal·lació de plaques de 
Braille a les baranes d’accés exterior i a les botoneres dels ascensors, instal·lant mapes 
en relleu amb la informació de la distribució espacial de la zona circumdant, etc... 

 
Sobre l’aspecte d’accessibilitat a l’andana, s’han considerat dos tipus de temps: 

un temps fix destinat a la cancel·lació del bitllet, a l’adquisició d’un títol de transport, 
etc... i un temps variable que només s’inverteix en salvar el desnivell del carrer fins a 
l’andana, que serà funció de la profunditat a la que estigui ubicada l’andana. 

 
S’ha suposat un temps fix de 30 seg., pot semblar elevat, però no ho és si es té en 

compte l’existència de cues o la necessitat de comprat el bitllet de transport. 
 
Pel càlcul del temps variable s’ha realitzat la hipòtesis que tot el descens vertical 

fins a l’andana es realitza en escala mecànica. La profunditat màxima a la que s’ha 
calculat aquest temps d’accés a l’andana és de 70 m. (del mateix ordre que la màxima 
fondària que tindrà la nova línia de metro de Barcelona, una profunditat força notable). 
Considerant que l’escala mecànica té un angle d’inclinació respecta la horitzontal de 30º 
i que es mou a una velocitat de 0,50 m/s (Melis–González, 2002), tal com s’aprecia en 
la figura 2.3.2, el temps d’accés serà de: 

 

 
Figura 2.3.2 

“Esquema escala mecànica” 
Font: (Elaboració Pròpia) 
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Vv = velocitat de descens vertical = V · sin (30) = 0,5 m/s · 0,5 = 0,25 m/s 
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Així dons, s’ha considerat un temps d’accés a l’andana comprés entre 30 segons 

(el temps fix) i 5 minuts (≈ 310 seg.). 
 
Comentar també que l’accés al vehicle des de l’andana, no suposa un aspecte 

tant important com en el cas del tramvia. El fet que les andanes estiguin  tinguin una 
alçada considerable respecte el nivell del carril no suposa cap problema d’accés a la 
pròpia andana i tampoc presenta problemes d’integració urbana al ésser una obra 
soterrada. D’altra banda, avui dia es possible situar el nivell de les andanes coincident 
amb el terra del vehicle mitjançant un recreixement, minimitzant d’aquesta manera 
l’esglaó existent. 
 

Ja per a acabar amb aquest apartat d’accessibilitat, caldria comentar quatre coses 
sobre els enllaços entre diferents línies. S’ha inclòs aquest comentari en el subapartat 
del metro, perquè es aquest mode de transport el que més problemes pot presentar pel 
que fa les correspondències, i donada la rigidesa d’aquest tipus d’obres, cal estudiar-les 
amb detall si es vol que funcionin com a tals. 
 

El problema de les correspondències es pot estudiar com un cas particular de 
l’accés a l’andana, doncs es tracta de superar un trajecte que va d’andana a andana. Per 
això, la solució que caldria aportar seria la mateixa: s’hauria de minimitzar el trajecte 
(temporal i espacialment) eliminant els tan típics recorreguts, llargs i laberíntics als que 
es veu sotmès l’usuari, a la vegada que s’han de suprimir les barreres de l’enllaç, 
aconseguint un alt grau d’accessibilitat per a PMR.  

 
Però a més, en el cas d’un enllaç, s’han de tenir especial cura en dos aspectes: el 

temps de transbord (tt) i el temps d’espera (te). Recordant el que s’explica unes línies 
més amunt, sobre com afecta al temps la percepció de l’usuari, es pot veure que el 
temps de transbord (tt) es percep amb un valor de quatre vegades superior al temps real 
que es s’empra en fer la correspondència. Per tant es importantíssim si es vol tenir una 
estació de transbord que es minimitzi aquest temps tt. L’altra dificultat afegida en el cas 
d’un enllaç, és que al realitzar un transbordament, el viatger ha d’agafar de nou un altre 
vehicle, i per tant ha d’esperar un altre cop la seva arribada. Això suposa esperar de nou 
un cert interval de temps (te), que es percebut per a l’usuari amb un valor de tres 
vegades superior al temps real. Si es vol que el viatger es senti a gust realitzant el 
transbord, s’ha de fer que aquest temps d’espera sigui el més petit possible, i la forma 
d’aconseguir-ho serà establint una bona coordinació entre les dues línies de 
correspondència. 

 
Així, les claus per a una bona correspondència seran minimitzar la distància de 

l’enllaç i maximitzar la coordinació entre les diferents línies. 
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El metro de la ciutat de Barcelona presenta un parell d’estacions de  
correspondència que poden servir d’exemple per a il·lustrar el que és una bona i una 
mala correspondència.  

 
La línia L2 i L3 del metro de Barcelona tenen una estació de correspondència en 

la parada de “Paral·lel”. La línia L2 és actualment la línia de metro més moderna de la 
ciutat (inaugurada a l’any 1995). La seva tardana construcció va fer que es pogués 
dissenyar amb els criteris d’accessibilitat moderns, fet que la va convertir en una línia 
totalment adaptada. Les correspondències també es van beneficiar d’aquesta nova 
sensibilització per l’accessibilitat com ho demostren els seus temps de transbord (tt) que 
són tots inferiors o iguals a 1 minut6 (excepte el cas del transbord de “Passeig de 
Gracia”, un cas especial que s’explicarà a continuació). En el cas del transbord de 
l’estació de “Paral·lel”, el temps de transbord es de 30 segons, cosa que suposa una 
revolució en la xarxa de metro de Barcelona. 

 
L’antítesi d’aquesta correspondència es troba en l’estació de Passeig de Gràcia, 

que presenta un enllaç entre les línies L2, L3 i L4. Concretament, l’enllaç resulta nefast 
pels viatgers que han de patir el transbord entre les línies L3 i L4. Les línies no són de 
moderna construcció i per tant el transbord no presenta els requeriments d’accessibilitat 
adequats (respecte el tema d’eliminació de barreres, adaptació per a PMR...), amb 
l’afegit que té un temps de transbord de 4 minuts i 45 segons. Aquesta distància tan 
elevada que separa les dues estacions té una raó de ser. En el seu moment, la 
correspondència es va dissenyar expressament d’aquesta manera, doncs es volia 
aconseguir un augment del que s’ha definit com “accessibilitat a la línia”. L’explicació 
es senzilla: dues estacions molt juntes superposen les seves superfícies de cobertura del 
territori. A mesura que es van separant, es cobreix una major superfície de territori que 
és un efecte positiu. Però aquest raonament té una part negativa, i es que a la vegada, es 
va fent més gran la distància i el temps de transbord, empitjorant la qualitat de la 
correspondència fins al punt que l’enllaç no funciona com a tal, que era la seva 
funcionalitat primera i més important. 
 

 
Figura 2.3.3 

“Esquema del solapament de la superfície d’influència de dues estacions”. 
Font: (Elaboració pròpia) 

 
Com es veu en la Figura 2.3.3 donades dues estacions de correspondència amb 

un radi d’influència sobre el territori (R), si estan molt pròximes tenen un elevat 
                                                 
6 La informació sobre els diferents temps de correspondència en la xarxa de metro de Barcelona es basa 
en publicacions de la ATM i ha estat facilitada pel personal de la Direcció General de Ports i Transports 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 



 55

percentatge de solapament de la seva superfície de cobertura. Augmentant la distància 
que les separa (D) poden donar servei a més punts del territori, però sempre a costa de 
perdre funcionalitat com a estacions de correspondència. A l’enllaç de les línies L3 i L4 
al metro de Barcelona no es va tenir en compte aquest fet, cosa que va provocar que el 
transbord entre les línies esdevingués un fracás. 
 

Finalment i ja per a acabar definitivament amb aquest apartat, comentar que el 
Ministeri de Obres Públiques, Transport i Medi Ambient, dóna una sèrie de 
recomanacions que haurien de complir les estacions de correspondència (MOPTMA, 
1995), que venen resumides a continuació: 
 
1) Una distribució clara i fàcilment comprensible pels usuaris, on només sigui 
necessària una senyalització simple. 
2) Operar amb un sistema tarifari integrat, que permet al viatger canviar de sistema 
sense pèrdues de temps en les màquines o oficines de venta de bitllets, gràcies als 
bitllets multiviatge i multimodals. 
3) Cal assegurar unes condicions confortables, amb protecció contra la climatologia i 
evitant les situacions de congestió. En un intercanviador nou, les dimensions de la 
plataforma, escales i zones d’espera haurien d’ésser dimensionades de manera que 
siguin capaces de suportar els fluxos en hora punta i també s’haurien de poder ampliar 
quan el tràfic augmentés. Calcular correctament aquest punt és essencial en 
construccions subterrànies, on un reconeixement posterior per augmentar les 
dimensions seria molt car de dur a terme. 
4) Les distàncies caminant han de ser minimitzades, doncs el temps emprat en recórrer-
les, es percebut com un cost per a l’usuari, de l’ordre de 2 vegades el temps en el 
vehicle. Als passadissos subterranis de distàncies superiors a 200 m. s’hauria d’emprar 
algun sistema de transport automàtic de vianants. 
5) Les escales mecàniques haurien d’estar presents en tots els desnivells superiors a 4 
metres, a la vegada que haurien d’haver-hi escales convencionals d’una amplada no 
inferior a la meitat del passadís que hi desemboca. 
6) Les zones d’espera han d’estar ben il·luminades, amb seients i, en estacions d’un cert 
grau d’importància, petites botigues d’utilitats (situades darrere les barreres d’entrada, 
essent “un privilegi pels viatgers”) 
7) Han de disposar-se panells d’informació electrònica en temps real en les plataformes 
i zones d’espera per a informar als viatgers de forma precisa del temps que han 
d’esperar. 
8) La freqüència i regularitat del servei són essencials per a evitar esperes en els 
intercanvis. Això implica una estreta coordinació entre els sistemes. 
 
 
2.3.3.- Sobre el temps invertit en un desplaçament 
 

Un desplaçament entre dos punts està format per dos tipus de trajectes: 
 

- El trajecte realitzat en el propi mode de transport. El viatge serà mes breu 
com més ràpid es desplaci el vehicle i per tant el paràmetre clau en aquest 
trajecte és la velocitat comercial.  

- El trajecte realitzat des del punt d’origen o destí fins al mode de transport. 
Com més proper a les persones sigui el mode de transport menor serà el 
temps invertit en arribar al vehicle.  
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El metro es  caracteritza per minimitzar el temps de trajecte realitzat en el mode 

de transport. En canvi, com s’ha ja vist anteriorment, el tramvia presenta una 
accessibilitat més favorable que el metro. Això significaria que per a desplaçaments de 
curta distància, on el temps de viatge en el vehicle és poc important, el tramvia serà un 
mode més ràpid que el metro, però per a desplaçaments llargs succeeix el contrari i el 
metro passa a ser el mode que fa mínim el temps del desplaçament. 

 
 A continuació es buscarà la relació de dependència entre el temps i la distància 
per a aquests dos modes de transport, on es podrà confirmar l’existència del llindar a 
partir del qual el tramvia deixa d’ésser el mode més ràpid per a passar a ser-ho el metro. 
Cal remarcar la importància d’aquest estudi no radica en les xifres d’espai i temps 
obtingudes, sinó observar la diferència de comportaments entre el tramvia i el metro, 
doncs els valors obtinguts seran per a un cas concret de desplaçament i variaran 
depenent del punt d’origen i destí de l’esmentat desplaçament. Les dades necessàries es 
presenten en la taula 2.2.3: 
 

Taula 2.3.3 
Dades que afecten al temps invertit en un desplaçament 

 Tramvia Metro 
Distància a la parada 250 m. 500 m. 

Velocitat a peu 3 km/h 3 km/h 
Temps d’accés a la parada 5 min. 10 min. 
Temps d’accés a l’andana 0 mim. 3 min. 

Temps d’espera 2,5 mim. 1,5 min. 
Temps d’accés total 7,5 min. 14,5 min. 
Temps fix per a un 

desplaçament 
15 min. 29 min. 

Velocitat comercial 20 km/h 30 km/h 
 
Font: Taules 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2 
 
S’ha considerat que l’origen i destí del trajecte es troba situat en un punt tal que 

la distancia a la parada es la meitat de la distància mitjana entre estacions (taules 2.3.1 i 
2.3.2), per tal de tenir en compte la diferent accessibilitat a la línia dels dos modes de 
transport. Amb aquesta dada i fent la hipòtesis que la velocitat d’una persona a peu es 
de 3 km/h, s’obté el temps d’accés a la parada. 
 
 Sumant a aquest temps el temps mitjà d’accés a l’andana (taules 2.3.1 i 2.3.2) i 
el temps d’espera mig (que és la meitat de l’interval que pas dels combois, segons els 
valors de les taules 2.2.1 i 2.2.2), s’obté el temps total d’accés al vehicle. El temps fix 
en un desplaçament serà el doble d’aquest número (doncs no només cal accedir al 
vehicle, sinó que després també cal anar del vehicle fins al punt de destí amb un idèntic 
cost temporal). 
 

A partir d’aquí, el temps de viatge dependrà de la velocitat comercial del mode 
de transport (per simplicitat s’ha suposat que no existeixen transbords). 

 
La següent gràfica (gràfica 2.3.1) il·lustra la relació espai–temps per a tots dos 

modes de transport. 



 57

 

Relació espai-temps per al Tramvia i el Metro
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Gràfica 2.3.1 

Font: (Elaboració Pròpia) 
 
 En la gràfica podem veure com efectivament, per a llargs desplaçaments, el 
metro els el mode més ràpid, mentre que per a distàncies més petites ho és el tramvia. 
En l’exemple emprat fer obtenir la gràfica, el dona que el punt on els dos modes són 
equivalents es troba per a distàncies de 14 km, es a dir, a unes 15 parades de metro o 30 
de tramvia. Evidentment, aquest llindar variarà per a cada desplaçament en particular, 
doncs tal com s’ha anunciat anteriorment, depèn del punt d’origen i destí. 
 
 Cal tenir en compte, que la distància que s’ha de mesurar per a realitzar aquests 
càlculs és la distància recorreguda en el vehicle, es a dir, la longitud de la línia entre les 
parades més pròximes als punts d’origen i destí per a cada mode de transport. Aquesta 
distància no es la mateixa pels dos modes de transport, essent típicament es menor en el 
cas del metro. De manera que pot succeir que al realitzar un desplaçament entre els 
punts A i B separats per una distància de línia tramviària de 10 km. (distància inferior al 
llindar dels 14 km), el mode més ràpid per a realitzar el desplaçament sigui el metro, pel 
fet la distància de línia de metro que separa els punts sigui per exemple de 5 km. 
(exemple basat en la gràfica superior) 
 

En el cas que en un desplaçament existissin més temps fixos (com podria ser per 
exemple la correspondència entre dos línies diferents), la gràfica superior es modificaria 
de tal manera que el mode de transport amb menor costos d’accessibilitat sortís més 
beneficiat (guanyaria rapidesa vers l’altre mode). Generalment, aquest mode seria per 
tant, el tramvia. 
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2.4.- Costos Unitaris 
 
En un anàlisis comparatiu entre diferents modes de transport es requisit 

obligatori un estudi dels costos que suposa la implantació de cadascun d’ells, doncs 
l’aspecte econòmic es sempre un dels principals factors a l’hora de d’escollir entre les 
diferents alternatives. Els costos de construcció d’una línia de transport públic es poden 
dividir en quatre grups: 

 
- Costos d’infraestructura, aquells relacionats amb les obres necessàries per a 

l’execució de la plataforma ferroviària destinada a la circulació del nou mode 
de transport. 

- Costos de la superestructura, els relacionats amb les obres de via i 
instal·lacions específicament lligades al sistema de funcionament del nou 
sistema de transport (electrificació, senyalització, sistemes de seguretat...) 

- Costos del material mòbil, el cost total de les unitats que donen servei en la 
línia. 

- Costos del sistema de control i explotació, aquells relacionats amb sistemes 
d’emissió i control dels bitllets, sistemes d’informació als viatgers, etc... 

 
La intenció primera va ser intentar trobar dades desglossades dels costos 

d’implantació de diferents modes de transport que permetessin obtenir una xifra 
orientativa del cost mitjà de cadascun d’aquest subgrups de costos. En els cas del metro, 
i exceptuant el cas dels costos de material mòbil, els resultats de la cerca van ser 
considerats excessivament pobres com per a poder establir l’esmentada xifra orientativa. 
En conseqüència, els paràmetres que s’han emprat a l’hora d’establir la comparació 
entre els costos d’implantació de les línies de tramvia i de metro són els següents: 

 
• Cost unitari total, que reflexa la totalitat de costos de construcció de la línia, 
expressat en milions d’euros per quilòmetre (M€/km). 
 
• Cost del material mòbil, en milions d’euros per unitat de vehicle (M€/vehicle). 

 
 D’altra banda, els costos de construcció no són els únics a tenir en compte. 
Durant l’explotació del sistema també apareixen una sèrie de costos fruït de les despeses 
de personal, del subministrament (energia), la neteja i el manteniment, les 
amortitzacions a tenir en compte, les despeses financeres, etc... per a valorar aquest cost 
s’ha tingut en compte un altre paràmetre: 
 

• Cost anual de l’explotació, que reflecteix la totalitat de despeses que es donen 
durant l’explotació duna línia al llarg de tot un any. Com el cost unitari total de la 
construcció, ve expressada en milions d’euros per quilòmetre (M€/km). Malauradament, 
d’aquest paràmetre tan sols s’han pogut obtenir les dades corresponents al metro de 
Barcelona i de Madrid, i els costos estimats per al Trambaix. Per aquest motiu s’ha 
considerat que no es pot establir una xifra orientativa per a casos generals de tramvia i 
metro, de manera no es presenta cap resultat en les taules d’aquest apartat.  
 
2.4.1.- Tramvia 
 
 Els valors dels costos de construcció d’una línia de tramvia venen indicats en la 
següent taula (taula 2.4.1): 
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Taula 2.4.1 

Costos Tramvia 
Cost unitari total 17 M€/km 

Cost infraestructura 3 – 21 M€/km 
Cost superestructura 3 – 8,5 M€/km 

 
Cost del material mòbil 

4,5 M€/km 
2,7 M€/unitat de vehicle7 

0,013 M€/plaça 
Cost anual de l’explotació –   

 
Font: Elaboració pròpia en base a dades de Junta de Andalucía (1998), ATM 

(2002 a) 
 

En primer lloc, cal comentar que, aquestes xifres són molt susceptibles a les 
condicions locals de cada cas concret. El valor del sòl, les característiques del terreny o 
la necessitat d’un traçat en túnel o viaducte, per citar només tres exemples, poden fer 
que els costos es vegin fortament incrementats. Així, ens podem trobar que el cost 
unitari total de les línies de tramvia que tenen bona part del seu traçat en túnel, poden 
arribar a ascendir a 30 M€/km, un valor molt proper al cost unitari de construcció d’una 
línia de metro. Exemples de línies amb costos d’aquestes magnituds són els casos dels 
tramvies de Paris, Estrasburg, Rouen o Zurich. Generalment, tramvies que circulen per 
una línia on part del seu traçat en túnel, tenen un cost unitari superior als 24 M€/km. 
 

D’altra banda, també es pot donar l’efecte contrari, i trobar situacions en les que 
el cost unitari experimenti un descens significatiu respecte la mitjana. Es troben en 
aquesta situació les noves línies que aprofiten els traçats de línies antigues, fet que pot 
situar el cost de construcció d’una línia al voltant dels 10 M€/km (i fins a 6 M€/km en el 
cas d’un aprofitament integral de la línia). 
 

Només a mode d’informació també s’han inclòs en la taula anterior, els costos 
de construcció desglossats de la infraestructura i de la superestructura, doncs tal com 
s’ha comentat anteriorment, no s’utilitzaran per a l’anàlisi comparatiu tramvia–metro. 
Destaca la gran variabilitat que presenten aquests costos. És un fenomen que es deu 
principalment a la heterogeneïtat d’actuacions, la utilització o no d’instal·lacions 
existents, la variació de preus entre els diferents països, etc...  
 
 Pel que fa al material mòbil, és una partida important de la inversió, pel fet de 
ser la menys flexible. En mitjana, el cost del material mòbil es d’un 25% del valor total 
de la inversió. En la taula, els resultats del cost es donen en diferents formats per a 
facilitar la seva posterior comparació. 
 
 Malgrat no aparèixer en la taula de costos del tramvia, i tot i ser un cost que no 
és imputable al mode de transport en si mateix, cal citar una altra partida de gran 
importància en la implantació d’una línia de tramvia modern. Es tracta del cost 
relacionat amb les actuacions de renovació urbana que es donen en les immediacions 
del traçat de la línia de tramvia. Avui en dia, un dels factors que més ha afavorit el 
retorn dels tramvies a la ciutat ha estat la seva capacitat de reorganització urbana de la 

                                                 
7 Per un vehicle tramviari de 200 places i 30 m. de longitud resultat de la construcció modular 
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ciutat. Així, per exemple, mitjançant la implantació d’una línia tramviaria es pot donar 
una revitalització de centres històrics o  una rehabilitació de zones degradades, però per 
tal d’aconseguir aquestes repercussions en el territori, és essencial dur a terme unes 
actuacions de renovació urbana. Així doncs, la partida destinada a intervenció 
urbanística, és una partida important, no només pel volum d’inversió que pot 
representar (en el cas del tramvia de València suposava un 23% del cost total), sinó per 
a les possibilitats d’actuació en el territori. L’apartat “2.8.- Intervenció Urbanística” 
tracta més a fons el tema de la relació entre el transport i el territori. 
  
 En el casos de volums de demanda baixos, la implantació d’una línia de tramvia 
pot ser que no sigui rentable davant una línia d’autobús, un mode més adequat per a 
baixes capacitats de transport. No obstant això, hi poden haver situacions en les que un 
tramvia pugui resultar competitiu amb l’autobús si els costos de construcció es 
poguessin veure reduïts. Algunes de les mesures que es poden aplicar per a reduir els 
costos són les següents: 
 

- Aprofitar al màxim la infraestructura de carrers i carreteres existents. 
- Explotar totes les possibilitats de traçat en superfície, doncs el cost del traçat 

en túnel o viaducte es entre 4 i 8 vegades superior (a més de reduir les 
avantatges d’accessibilitat que proporciona una línia a nivell de carrer). 

- En el cas d’existir una infraestructura ferroviària, s’ha d’intentar aprofitar al 
màxim, ja sigui compartint vies amb el ferrocarril convencional o el metro, o 
reutilitzant antigues línies ferroviàries. 

- Un disseny funcional de les estacions pot reduir considerablement el cost. En 
la majoria dels casos n’hi ha prou amb una marquesina, similar a les 
existents en les parades d’autobús. 

 
 
2.4.2.- Metro 
 
 Els valors dels costos de construcció d’una línia de metro venen indicats en la 
següent taula (taula 2.4.1): 
 

Taula 2.4.2 
Costos Metro 

Cost unitari total 36 – 48 M€/km 
Cost del material mòbil 1 M€/unitat de cotxe 

0,005 M€/plaça 
Cost anual de l’explotació –  

 
Font: Elaboració pròpia en base a dades de ATM (2001 a); ATM (2002 a); 

Melis-González (2002); TMB (2003) 
 

Pel que fa el material mòbil, cal observar que una unitat de vehicle de metro és 
més barata que una de tramvia: un cotxe de metro té un cost de 1 milió d’euros davant 
dels 2,7 milions que costa un vehicle de tramvia. Però donat que un comboi de metro 
està constituït típicament per 5 o 6 vagons, el cost total d’un tren es situaria entre els 5 i 
6 milions d’euros, superant el cost d’un vehicle de tramvia. Tot i això, si comparem en 
el cost per viatger, veurem que el material mòbil de metro resulta més econòmic, doncs 
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el tramvia resulta quasi tres vegades més car que el metro (0,013 M€/plaça i 0,005 
M€/plaça respectivament).  
 
 D’altra banda, i com ja era d’esperar, el cost unitari total del metro es superior al 
del tramvia, i la principal causa es el fet que la totalitat (o la major part) de la longitud 
de la línia tingui un traçat en túnel. És precisament per aquest motiu, que caldrà estudiar 
quin es el mètode constructiu que resulta més convenient en cada cas si es vol 
optimitzar la construcció de la línia.  
 

A continuació es presenten diferents mètodes constructius, posant especial 
èmfasis en el seu rendiment, cost, avantatges i inconvenients. 
 

• Excavacions a cel obert entre pantalles. Resulta el procediment més econòmic 
sempre que la rasant estigui a menys de 20 metres de profunditat (a partir d’aquesta 
fondària augmenta enormement el seu cost). Consisteix en una execució de pantalles de 
formigó per a una posterior excavació en trinxera. El túnel es materialitza amb una 
estructura prefabricada, reomplint posteriorment el seu extradós amb el material de 
l’excavació.  

 
• Mètode tradicional de Madrid (M.T.M.) o mètode Belga. Es un mètode 

d’avançada i destrossa totalment artesà. A partir d’una galeria tipus “mina es produeix 
el seu eixamplament lateral fins completar la secció. En cada una d’aquestes 
excavacions elementals, la superfície del terreny s’ha d’anar recobrint amb taules i 
apuntalant si és necessari. 
 

• Nou mètode austríac (N.M.A.). Mètode d’excavació en mina que té com a idea 
fonamental que el propi terreny que envolta l’excavació ha de ser el que tingui el paper 
més important en l’estabilitat de l’excavació. Aquest mètode condueix a solucions més 
econòmiques que els realitzades amb mètodes tradicionals (doncs els sosteniments a 
col·locar seran mínims), però exigeix una correcta valoració de les característiques 
mecàniques del terreny per a acceptar un determinat nivell de càrrega. 

 
• Pretall mecànic. És un mètode constructiu que es basa en realitzar un 

presostenimant de l’excavació mitjançant un solc perimetral per davant del front del 
túnel que es reomple amb formigó projectat d’enduriment ultraràpid. Al ser un mètode 
que es basa en el presosteniment, les seves avantatges s’orienten cap a un millor control 
del front d’excavació i en conseqüència cap a una menor subsidència. 

 
• Escuts. Excavacions mitjançant tuneladores i escuts, que permeten obtenir un 

elevat rendiment i la possibilitat de treballar en tot tipus de terreny.. 
 
A més del mètode constructiu, una altra elecció que cal tenir en compte es si es 

construiran dos túnels (un túnel per cada via) o un únic túnel amb les dues vies dins. La 
solució més comuna es emprar un únic túnel pel que discorrin les dues vies, però també 
hi han exemples de metro amb un túnel per via, com el cas metro de Londres. Totes 
dues solucions tenen avantatges i inconvenients: 
 

- Solució amb túnel únic de dues vies: 
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o El projecte es molt més senzill que amb dos túnels. Les estacions es 
plantegen amb andanes laterals. 

o En cas d’accident, la possibilitat de socórrer el passatge es més 
senzilla, emprant l’altra via per a fer-hi arribar un altre tren. 

o El túnel ha de ser molt més gran i per tant serà més perillós i difícil 
de construir per mètodes convencionals (excepte si s’empren 
tuneladores adequades).  

 
- Solució amb dos túnels d’una via: 
 

o El projecte i la construcció es compliquen molt en les estacions 
d’interconnexió entre línies. 

o Els túnels són més petits, de forma que la seva construcció es més 
senzilla i menys perillosa. 

 
En la taula 2.4.3 es presenta un resum dels diferents mètodes constructius amb 

els seus avantatges i inconvenients, juntament amb una valoració econòmica del cost de 
cada mètode. Els costos que apareixen en la taula són per a una secció de túnel per a dos 
vies de metro, amb una superfície aproximada de 44,5 m2 (excepte per a la excavació a 
cel obert entre pantalles i l’excavació mitjançant una escut, que són per a seccions de 
65,9 m2 i de 55,4 m2 respectivament). 
 

Taula 2.4.3 
Diferents mètodes constructius 

Mètode 
Constructiu 

Rendiments 
(m/dia) 

Cost Avantatges Inconvenients 

Excavació a 
cel obert 

entre 
pantalles 

 
3 – 6  

 
9.050 €/m 

Mètode quasi 
insensible al tipus de 

terreny. 

Important 
afectació 

transitòria a la 
superfície. 

Mètode 
tradicional de 

Madrid 

 
2 – 3  

 
9.040 €/m 

És molt flexible i 
permet afrontar 
situacions molt 

difícils. 

Excessiva 
dependència de la 

mà d’obra. 

Nou mètode 
austríac 

 
3 – 4  

 
8.881 €/m 

Estructures molt 
esveltes i costos 

baixos. 

Exigeix equips 
molt competents. 

Té riscos de 
col·lapse. 

Pretall 
Mecànic 

 
3 – 4  

 
10.662 €/m 

Excel·lent control de 
la subsidència. 

Mètode molt rígid 
amb rendiments 

molt limitats. 
 

Escuts 
 

8 – 20  
 

8.624 €/m 
Excel·lent control de 

la subsidència i 
rapidesa d’execució. 

Longitud mínima 
del tram superior a 

2 km. 
 

Font: Junta de Andalucía (1998); Melis-González (2002) 
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2.5.- Aspectes Ambientals 
 

Un dels objectius dels últims anys de la política de transport ha estat minimitzar 
l’impacte ambiental de les activitats del transport en els centres urbans. L’excés 
d’emissió de substàncies contaminants, el nivell de soroll, les vibracions i la intrusió 
visual són els principals problemes a solucionar per tal de millorar les condicions 
ambientals de les ciutats. 
 
 El transport públic juga a favor de obtenir una bona qualitat ambiental urbana, 
doncs amb la simple implantació de línies de transport públic en una ciutat, ja 
s’aconsegueix una disminució de l’ús del vehicle privat (i una disminució de la 
circulació de vehicles en general), que comporta a una millora de les característiques 
ambientals. Malgrat això, també es cert que el transport públic també genera uns efectes 
sobre el medi ambient que cal tenir en compte. 
 
 Els paràmetres que mesuraran aquest impacte sobre el medi pel cas del tramvia i 
metro són els següents: 
 
 • Contaminació atmosfèrica 
 
 • Soroll 
 

• Vibracions 
 
 • Impacte visual 
 
 
2.5.1.- Tramvia 
 

Pel que fa els aspectes de contaminació atmosfèrica, el tramvia presenta clares 
avantatges respecte els modes de transport amb motor d’explosió (cotxes i autobusos). 
Els problemes de pluja àcida i l’efecte hivernacle no es veuen incrementats per la 
circulació dels tramvies, doncs la seva emissió de substàncies contaminants es mínima. 
Tan sols es poden citar dues fonts de contaminants, ambdues molt poc significatives: 
partícules del sistema de frenat i ozó (produït en el sistema elèctric d’alimentació). 
Posats a filar prim, també es podria considerar un cert percentatge de la contaminació 
produïda per les centrals productores d’electricitat, però tot i això, la contaminació 
atmosfèrica del tramvia continuaria essent mínima. 
  
 El soroll i les vibracions produïdes són els agents contaminants més importants 
que produeix el tramvia. Això ve donat perquè són el principal problema percebut per la 
comunitat, el que encapçala la llista de les molèsties provocades a la societat (sobretot 
en zones amb receptors sensibles com hospitals, col·legis, etc...). El soroll i les 
vibracions tenen una importància afegida, i és que tot i ser el principal problema 
ambiental del tramvia, es poden arribar mitigar amb èxit si es ja tenen en compte des 
d’un primer moment. Així una tasca essencial serà la d’estudiar des de la primera etapa 
de disseny les fonts de vibracions i soroll, i els factors que poden ajudar a disminuir-los. 
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En un sistema tramviari cal distingir dos moments diferenciats d’emissió de 
soroll i vibracions: durant la construcció de la línia i durant l’operació. En la construcció 
tenim les següents fonts de soroll: 
 

- Les pròpies obres de construcció de la via i les estacions. 
- Operacions de realització dels túnels (en cas d’haver-hi). 
- Moviment de terres. 
- Moviment de vehicles. 

 
En la fase d’explotació del sistema trobem les següents fonts: 

 
- El pas dels vehicles en servei regular. 
- El pas dels vehicles per a manteniment. 
- L’operació de les estacions, per exemple sistemes de transport locals. 
 

I de totes elles, la font més significativa i permanent es la derivada del 
funcionament dels vehicles en servei regular, que sol ser la causa de la majoria de les 
objeccions locals. Principalment hi ha tres factors que contribueixen a aquest nivell del 
soroll: 

 
- El valor màxim de soroll, que depèn del disseny dels vehicle, del traçat de la via, 

de l’estat del carril, el tipus de superestructura i la velocitat del comboi. 
- La freqüència del servei. 
- La duració del soroll (que guarda estreta relació amb la longitud del comboi). 

 
Aquests nivells de soroll solen estar compresos entre els 75 i 78 dB(A) a 

l’exterior del vehicle, i entre els 65 i 68 dB(A) a l’interior (taula 2.5.1), uns valors que 
suposen menys nivell de soroll que 3 cotxes consecutius que circulin a la mateixa 
velocitat que el tramvia. S’ha pogut arribar a aquests nivells de soroll i vibracions 
gràcies a la millora dels materials d’aïllament en l’interior del vehicle, a l’adopció de 
rodes elàstiques amb una banda d’elastòmer entre la banda de rodadura i el nucli 
central, i a la disposició de carrils embeguts en bandes de material elastòmer. 
 

Per últim, resta parlar de l’impacte visual. El tramvia, com a transport de 
superfície, generarà un cert impacte visual, i pot ser precisament aquest impacte el que 
rebi més crítiques per part de la societat abans de la seva implantació. Això es degut a 
que en altres experiències, on modes de transport ferroviaris de superfície han conviscut 
amb la ciutat, han donar lloc a forts impactes (per exemple l’enorme efecte barrera 
d’una línia de ferrocarril convencional, o en el cas dels antics tramvies), i això pot ésser 
utilitzat com un fort argument en contra de la seva implantació, alimentat per les 
possibles pors dels ciutadans. 

 
La realitat demostra que el tramvia modern es pot integrar perfectament en la 

ciutat, guanyant fins i tot l’aprovació i l’admiració del públic, doncs pot arribar a ser un 
signe de distinció de la ciutat. Però per a aconseguir-ho es molt important posar especial 
cura a l’hora en el disseny de la infraestructura, i dels vehicles, i en elements com ara 
les parades, els pals o la catenària. El disseny serà doncs una de les eines principals per 
tal de facilitar la integració en el teixit urbà i aconseguir així una intrusió visual mínima. 
Un exemple d’aquesta integració urbana la podem trobar en el cas del tramvia de 
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València, on per tal de minimitzar l’impacte visual i la intrusió estètica de les 
instal·lacions, els pals de sustentació es poden integrar en l’enllumenat urbà. 

 

 
Fotografia 2.5.1 

Integració de l’enllumenat urbà i els pals  
de sustentació de la catenària a València. 

 
Aquest acurada integració en l’entorn per la qual tant es preocupen els tramvies 

moderns ha estat un factor clau per a eliminar, o si més no disminuir al màxim, el temut 
efecte barrera dins la ciutat. 

 
La següent taula (taula 2.5.1) resumeix els possibles impactes que pot causar el 

tramvia: 
 

Taula 2.5.1 
Aspectes Ambientals Tramvia 

Contaminació Atmosfèrica No 
Nivell sonor 75 – 78 dB(A) a l’exterior del vehicle 

65 – 68 dB(A) a l’interior del vehicle 
Vibracions Sí 

Impacte Visual (Sí) Positiu 
 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de MOPTMA (1995); Junta de 
Andalucía (1998) 
 

El Ministeri d’Obres Públiques i Medi Ambient proposa una sèrie de mesures 
per tal de disminuir els nivells de soroll i les vibracions d’una línia de tramvia 
(MOPTMA, 1995): 
 

- Traçat en túnel de la línia. 
- Modificar el traçat en superfície evitant petits radi de gir i pendents elevades, 

doncs tot i que el tramvia modern admet pendents més grans i radis de gir més 
petits que el ferrocarril convencional, no s’han de portar aquests valors als 
extrems, ja que això afectaria negativament a les prestacions i impactes del 
sistema. 

- Reduir la velocitat des vehicles. 
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- Reduir els valors màxims de soroll i vibracions a traves d’un adequat el disseny 
de la infraestructura: 

o Utilitzant superestructures de balast. 
o Emprant suports elàstics per al carril. 
o Instal·lant sistemes d’amortidors sota el balast en zones sensibles a les 

vibracions (hospitals, indústries de precisió...). 
o Construint pantalles d’aïllament acústic. 
o Acurat disseny dels viaductes. 
o Reduir l’alçada dels trams de via elevats, ja que pot ser un inconvenient 

per a aquells més propers a les edificacions. 
- Reduir els valors màxims de sorolls i vibracions actuant sobre el disseny dels 

vehicle: 
o Emprant frens de disc. 
o Fent servir bandes de roda elàstica. 
o Emprant absorbidors de soroll i vibracions en les rodes. 
o Utilitzant estructures rígides més antiressonants. 
o Reduir el soroll i les vibracions en els motors i caixes de canvi. 
o Reduir el soroll i vibracions dels equips auxiliars (compressors d’aire 

condicionat, etc..). 
o Fent un manteniment regular. 

 
Algunes d’aquestes actuacions influeixen negativament en el servei ofert pel 

sistema tramviari. Per exemple, disminuir la velocitat dels vehicles repercuteix 
negativament en la capacitat de transport del sistema, i una traçat en túnel augmenta 
notablement el cost de la construcció, però malgrat això aquestes mesures poden arribar 
a ser necessàries si per alguna causa el nivell de soroll o vibracions es excessivament 
elevat. 
 
 
2.5.2.- Metro 
 

L’impacte del metro en el medi ambient és mínima. D’una banda, el seu traçat 
típicament en túnel minimitza la seva limita la intrusió visual. L’únic fet que delata la 
seva existència són els accessos a les parades que s’obren cap la superfície. 

 
Respecte l’alliberament de substàncies contaminants, el metro, pel mateix motiu 

que el tramvia, al ser alimentat per un sistema elèctric, en presenta una emissió nul·la. 
 

 I també com el tramvia, els problemes que presenta són els nivells de vibracions 
i de soroll. Aquests nivells seran superiors als que produeix el tramvia, essent un dels 
principals motius la major velocitat de circulació del metro, fet que possibilita 
l’existència d’uns nivells sonors a l’exterior del vehicle de 84 dB(A). Però la 
problemàtica principal d’aquest mode de transport són les vibracions, més que els 
nivells sonors a l’exterior. Aquests nivells sonors a l’exterior del vehicle tenen poca 
importància en comparació amb les vibracions, perquè al ser una estructura soterrada no 
produeixen un impacte directe en la qualitat de vida dels ciutadans. En canvi les 
vibracions, tot i ser un mode de transport subterrani, es poden propagar a la superfície 
originant tota una sèrie de molèsties. 
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L’impacte que poden produir els nivells sonors del metro tenen adquireix 
importància quan ens referim a l’interior del vehicle. Pel tal d’oferir una bona qualitat 
de viatge es necessari que el soroll a l’interior del comboi no excedeixi un determinat 
llindar. Actualment, s’intenta que aquests valors es situïn al voltant dels 65 dB(A). 
Aquest aïllament acústic del vehicle es més complex en el metro que en el tramvia, 
doncs pel cas del tramvia s’havia de reduir el soroll en uns 10 dB(A), mentre que pel 
metro ja s’estaria parlant de 16 dB(A). Aquesta insonorització s’aconsegueix mitjançant 
el recubriment dels paraments laterals del vehicle amb pintures bituminoses i panells de 
poliester o de resines fenòliques, incorporant panells de fusta estratificada i tractada al 
terra del vehicle (complementant-se addicionalment amb capes de goma o altres 
materials plàstics) i instal·lant un revestiment de llana de roca en el sostre del vehicle, 
entre d’altres actuacions. 

 
Així doncs, el soroll produït per la circulació del comboi, encara que no generi 

un impacte directe sobre la societat, sí que s’ha de tenir en compte, doncs guarda una 
estreta relació amb les actuacions que caldrà fer al vehicle per tal de disminuir els 
nivells sonors a l’interior. 

 
La taula 2.5.2 contempla els possibles impactes ambientals del metro: 

 
Taula 2.5.2 

Aspectes Ambientals Metro 
Contaminació Atmosfèrica No 

Nivell sonor 82 – 84 dB(A) a l’exterior del vehicle 
66 – 68 dB(A) a l’interior del vehicle 

Vibracions Sí 
Impacte Visual No 

 
Font: Elaboració pròpia en base a dades de Melis–González (2002) 

 
 A mode d’exemple, es donen els nivells sonors del metro de Barcelona a 
l’interior de les cabines de conducció, que es situen entre els 78 i 79 dB(A) (TMB, 2003). 
 
 I per a acabar l’apartat, voldria comentar un darrer impacte que produeix el 
metro. Es tracta d’un impacte sobre un determinat col·lectiu de persones: la 
claustrofòbia, una malaltia que pateix un percentatge gens menyspreable de la societat 
(entre un 2 i un 5 per cent de la població, segons el Grup d’Investigació en 
Psicopatologia i Psicologia de la Universitat de València, la Universitat Politècnica de 
València i la Universitat Jaume I de Castelló). La claustrofòbia es una por intensa, 
excessiva i irracional als espais tancats. Aquestes persones han d’evitar habitacions 
petites, ascensors, túnels... es a dir els espais que caracteritzen el metro. Per aquest 
col·lectiu, el metro no representa una mode de transport alternatiu a tenir en compte, de 
la mateixa manera que tampoc ho representava per a les PMR fa uns quants anys, i de 
moment és un problema encara sense solucionar. 
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2.6.- Dimensions 
 
 El traçat d’una línia de ferrocarril està supeditada a una sèrie de condicionants en 
planta i en alçat. El paràmetres geomètrics més importants que condicionen el traçat 
d’una línia són: 
 
 • Radi mínim de gir, que condiciona el traçat en planta. 
 
 • El percentatge màxim de pendent, que condiciona el traçat en alçat. 
 
 • Secció necessària, que dependrà de les dimensions del material mòbil 
(amplada i gàlib en el cas dels túnels) i de si el traçat es realitza per via única o via 
doble. 
 
 •  Longitud del comboi, que indica la possibilitat d’inscriure el vehicle en les 
corbes i és essencial en el disseny de les estacions. 
 

Amb l’anàlisi d’aquests paràmetres principalment es pretén saber si un cert 
traçat resultarà ser factible o si la ocupació del mode permet la coexistència amb altres 
usos urbans. 
 
2.6.1.- Tramvia 
 

L’evolució tecnològica del material mòbil ha permès que els nous tramvies 
presentin nombroses avantatges de traçat respecte els tramvies antics. 

 
El traçat de les línies d’un tramvia modern és molt flexible, tant en planta com 

en alçat, donades les característiques del material mòbil emprat, que permet la 
utilització de radis mínims de l’ordre de deu vegades menys que els emprats en els 
metros convencionals, i pendents de l’ordre del doble o el triple que les admeses en 
aquests metros. En la taula 2.6.1 podem veure els valors d’aquests paràmetres. 
 

Taula 2.6.1 
Dimensions Tramvia 

Radi de gir mínim8 11 – 20 m. 
Pendent màxima 10 % 

Amplada de secció mínima 6 – 8 m. 
Longitud vehicle 18 – 30 m. (segons construcció modular) 

 
Font: Elaboració pròpia en base a dades de Junta de Andalucía (1998); 

MOPTMA (1995) 
 
 Els valors del radi de gir solen estar compresos entre els 15 i els 20 metres, tot i 
que poden arribar a situar-se en els 11 m. La construcció modular provoca un increment 
d’aquests valors, però presenta l’avantatge que permet la inscripció del vehicle en les 
corbes mantenint una ocupació en planta extremadament reduïda.  

                                                 
8 Els valors presentats en la taula són per a vehicles no articulats. Per a vehicles amb una articulació el 
valor ja es situa entre els 10,5 i els 35 m., i pels vehicles amb doble articulació ja passaria s’estaria parlant 
d’una valors compresos entre els 14,5 i 70 m. 
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Pel que fa el traçat en alçat, els tramvies moderns compten amb una gran 

adherència proporcionada pel major número de rodes motrius, gràcies a la qual  es 
poden arribar a superar pendents del 10% (fins arribar a valors de rampa del 15%), 
essent habituals els valors compresos entre el 6 i el 8%. Així, la rampa màxima s’adapta 
a les necessitats de la topografia urbana, amb valors molt elevats que faciliten la 
integració del tramvia. 
 
 Malgrat la possibilitat de treballar amb radis de gir reduïts i amb pendents 
elevades, es recomana no portar aquests valors als extrems, perquè tot i que es 
tecnològicament possible, això afectaria negativament a les prestacions i impactes del 
sistema. Les pendents excessivament elevades exigeixen unes prestacions cinemàtiques 
molt elevades (esforç de tracció i frenat) que implica en un augment força considerable 
del soroll. Els radis de gir molt petits repercuteixen negativament en la velocitat 
comercial, limiten la flexibilitat de l’explotació (limitant la possibilitat d’acoblament 
d’unitats múltiples que requereixen radis de girs més grans), i provoquen un augment 
del soroll. per a mantenir totes les prestacions es recomanen radis de gir entre 25 i 50 m. 
i pendents no superiors al 6 – 8 %. 
 

La secció tipus de la plataforma varia segons l’ample de via emprat (900 i 1435 
mm). La tendència actual es a anar emprant l’ample de via internacional (1435 mm.) 
amb un material mòbil entre 2,40 i 3,00 m. d’amplada (un ample de 2,6 m. ja permet 
una disposició interior de quatre seients per fila més un passadís interior). Amb aquestes 
dimensions de material mòbil, la secció d’espai requerida es molt reduïda, situant-se 
entre 6 i 8 m. per trams de via única i uns 12 m. per trams de via doble. Si la secció de 
carrer es suficient, es solen adoptar les seccions de via doble per tal de garantir una 
elevada freqüència de servei i una bona regularitat. En cas contrari, existirà un 
compromís entre la secció del tramvia i els altres usos urbans del carrer (trànsit rodat, 
voreres suficientment amples...). En l’apartat “2.6.3.- Figures” es poden veure alguns 
exemples de seccions d’una línia tramviaria. 
 
 Les múltiples possibilitats de composició que brinda la construcció modular fa 
que la longitud dels vehicles sigui un aspecte molt variable, obtenint-se longituds de 
comboi des de 18 fins a 34 metres. 
 
 
2.6.2.- Metro 
 
 Els paràmetres de traçat en les línies de metro són molt més restrictius que en el 
cas dels tramvies (veure taula 2.6.2), però a diferència d’una línia tramviaria el traçat de 
la qual està prefixat a la disposició dels carrers, les línies de metro poden tenen un grau 
més alt de llibertat gràcies al seu caràcter subterràni.  
 

Avui en dia, el tipus de terreny tampoc es impediment per a l’execució d’una 
línia de metro. La varietat de mètodes constructius (excavacions a cel obert entre 
pantalles, el mètode tradicional austríac, el pretall mecànic, les  tuneladores i els escuts) 
permeten la construcció en qualsevol situació. 
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Taula 2.6.2 
Dimensions Metro 

Radi de gir mínim 250 m. 
Pendent màxima 4% 

Amplada de la secció9 7,80 m. 
Alçada de la secció10 6,50 m. 

Longitud vehicle 17 m/unitat de cotxe 
 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de Junta de Andalucía (1998); Melis-
González (2002); TMB (2003) 
 
 Com es pot veure en la taula superior, els radis de gir són de l’ordre de 10 
vegades superiors als del tramvia. A més, si en la construcció d’un túnel de metro 
s’empren tuneladores o escuts, s’ha de tenir en compte el mínim radi de gir d’aquests 
aparells. No es estrany que el mínim radi de gir d’un traçat vingui imposat per la 
tuneladora i no per qüestions relacionades amb la circulació dels combois. Com més 
sigui el radi de la tuneladora, més radi necessita per a girar i per tant més gran seran els 
radis de la línia de metro. 
 
 Fer un comentari respecte dimensions de la secció del túnel si aquest ha estat 
construït mitjançant escuts o tuneladores. En aquest cas les seves dimensions típiques 
són 9,5 m. de diàmetre exterior per a una secció de doble via i 6,5 m. de diàmetre 
exterior per a una secció de via única, obtenint-se una secció útil de 8,4 m. i 5,75 m. 
respectivament. 
 
 
 
 

                                                 
9 La secció a la que es refereix és la secció útil d’un túnel (es a dir la secció interior del túnel) de doble 
via. 
10 La secció a la que es refereix és la secció útil. 
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2.6.3.- Figures 
 
 Les figures 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 i 2.6.4 representen diferents exemples de seccions 
de línies tramviaries. 
 

 
Figura 2.6.1 

“Tramvia: Secció tipus de 8 metres” 
Font: Junta de Andalucía (1998) 

 
 

 
Figura 2.6.2 

“Tramvia: Secció tipus de 10 metres” 
Font: Junta de Andalucía (1998) 
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Figura 2.6.3 

“Tramvia: Secció tipus de 12 metres” 
Font: Junta de Andalucía (1998) 

 

 
Figura 2.6.4 

“Tramvia: Secció tipus de 15 metres” 
Font: Junta de Andalucía (1998) 
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2.7.- Seguretat 
 

La seguretat és un aspecte important a valorar en els mitjans de transport, i 
sobretot en el cas del transport de masses, com és el cas del transport públic. Al llarg 
dels anys i a mesura evolucionava la tecnologia i la capacitat d’automatitzar la 
maquinaria, s’ha pogut anar dotant als diferents modes de transport de nous sistemes de 
seguretat que han permès anar augmentar progressivament la seguretat del modes de 
transport moderns. 

 
En els transports ferroviaris, alguns exemples d’aquests sistemes de seguretat 

són els següents: 
 
• Tren–Stop . Provoca la frenada de qualsevol tren que passi una senyal en 

posició d’alto (per exemple, un semàfor en vermell). El funcionament d’aquest sistema 
es basa en una comunicació puntual entre un element de via–balisa–tren. 

 
• ATP (Automatic Train Protection). Són sistemes de protecció automàtica que 

consisteixen en un sistema de codificació entre via–tren. L’ATP impedeix de forma 
automàtica que els trens en circulació passin senyals en posició d’alto o superin les 
velocitats no segures per a cada tram de via. Aquesta “velocitat no segura” es denomina 
velocitat objectiu i es defineix com la velocitat màxima a la que s’ha d’ajustar el tren en 
cada moment. Cada tram de via tindrà la seva velocitat objectiu. Si es donés el cas que 
un comboi anés a excedir la velocitat objectiu del tram de via pel qual circula, l’ATP 
s’encarregaria (de forma automàtica) de frenar el tren, permetent que circuli com a 
màxim a la velocitat objectiu del tram. Amb aquest sistema s’eviten possibles 
descarrilaments, s’impedeix que un tren pugui atrapar i col·lidir amb el que el precedeix, 
etc... 

 
• ATO (Automatic Train Operation). Durant la circulació del tren el maquinista 

no ha de realitzar cap tasca, doncs el sistema ATO fa que la conducció sigui totalment 
automàtica. No obstant això no pot prescindir del maquinista, doncs es ell qui ha de 
donar la senyal d’arrencada i també ha de dirigir les operacions d’obrir i tancar les 
portes. Una altra virtut del sistema ATO es que gràcies a les ordres que rep de la via, pot 
fer-se càrrec de la conducció en situacions d’incidència en explotació i fallida del 
sistema. L’ATO també contribuirà a regular millor els intervals entre els trens. 
 

• ATS (Automatic Train Stop). Es l’automatisme integral. No requereix 
conductor ni cabina de conducció, doncs tot es realitza de forma automàtica. Amb 
aquest sistema es podrà aconseguir més velocitat comercial, més freqüència i més 
coordinació a les parades de correspondències. Es pot trobar un exemple d’ATS en la 
“línia 14” del metro de París. 
 

La tinença de diferents d’aquests sistemes podrà donar una idea del nivell de 
seguretat que pot tenir una línia de transport. 
  
 Una altra dada que ajuda mesura la seguretat d’una línia de transport es 
l’accidentalitat, es a dir un ràtio que mesuri d’alguna manera el número d’accidents que 
ha patit un mode de transport. D.A. Walmsley va realitzar un estudi en 1992 en el qual 
va tractar el tema de l’accidentalitat en diverses ciutats de EEUU i Europa (MOPTMA, 
1995). En aquest estudi va trobar unes proporcions mitjanes dels accidents en els 
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diferents modes de transport públic urbans, que estan resumides en la següent taula 
(Taula 2.7.0): 
 

Taula 2.7.0 
Accidentalitat Segons el Mode de Transport 

 Accidents/milions vehicles-km  Accidents/milions passatgers-km 
Bus 45 4,0 
Metro 13 0,6 
Tramvia antic 94 4,3 
Tramvia Modern 39 1,6 

 
Font: MOPTMA (1995) 

 
Comparant els resultats del tramvia antic i del modern, veiem que diuen molt a 

favor del tramvia modern, doncs l’augment de la seguretat respecte els tramvies antics 
és de fins a dues vegades i mitja. La causa d’aquesta millorar es deguda tant a les 
millores tecnològiques dels vehicles com a la millor organització i senyalització del 
trànsit des de l’època en que els antics tramvies van desaparèixer. 

 
En canvi, Walmsley també va trobar que el metro convencional tenia un grau de 

seguretat superior al del tramvia. No era gens estrany esperar aquest resultat, doncs el 
terme d’accidentalitat es veu fortament afectat pel grau de reserva de la plataforma. Un 
vehicle que circuli en una plataforma compartida per altres modes de transport te moltes 
més probabilitats de veure’s involucrat en un accident, que un altre mode de transport 
que ho faci per una plataforma totalment independent (com és el cas de la del metro).  

 
 
2.7.1.- Tramvia 
 
 La seguretat en els tramvies moderns ha augmentat respecte la existent en els 
antics tramvies gràcies a la millora dels sistemes de seguretat. Però un altre factor que 
ho ha fet possible ha estat l’augment de la independència de la plataforma de circulació, 
que disminueix les interferències de la circulació tramviària amb la resta del trànsit, 
disminuint per tant la probabilitat d’un accident. Així doncs, des de l’aspecte de la 
seguretat a l’hora de dissenyar una línia de tramvia, cal anar a buscar la màxima 
independència possible de la plataforma, per a intentar maximitzar la seguretat del mode 
de transport. L’aspecte negatiu d’aquesta solució, es que si bé aquesta mesura 
disminuirà el nombre d’accidents,  també farà augmentar aspectes negatius, com són els 
costos de construcció, la dificultat d’accés, etc... 

 
 També cal tenir en comte que immediatament després de la inauguració d’una 
línia tramviària, el nombre d’accidents serà particularment elevat, superior al que 
poguessin predir estudis i estadístiques anteriors. A mesura que passi el temps aniran 
disminuint el número d’accidents, fins a un 40% segons les experiències (MOTPMA, 
1995). Aquest es un fet perfectament lògic, doncs l’explicació a aquest fenomen 
s’atribueix a la falta de familiaritat del usuaris amb el nou mode de transport. Per tant, 
per tal de minvar aquest increment temporal de l’accidentalitat, es convenient informar 
tant als usuaris afectats (mitjançant campanyes publicitàries), com als operaris del 
tramvia. 
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 Pel que fa els sistemes de seguretat, les línies tramviàries estan dotades de tren–
stop, i poden tenir instal·lats sistemes ATP (i en alguns casos fins i tot s’han instal·lat 
sistemes ATO). No totes les línies de tramvia han decidit instal·lar els sistemes ATP, 
doncs es confia la seguretat dels passatgers en les bones característiques de frenat del 
material mòbil, que combina frens elèctrics, hidràulics i electromecànics: 
 

- Un sistema de frenat elèctric que actua com a sistema de frenat en condicions 
normals de circulació. 

- Un fre hidràulic de discos que te la funció d’actuar com un fre de seguretat (com 
a frens complementaris durant el recorregut o en substitució dels frens elèctrics), 
i que serveix per a immobilitzar el vehicle. 

- Un fre electromagnètic de patí, emprat com a fre d’emergència. 
 

Taula 2.7.1 
Seguretat Tramvia 

Sistemes de seguretat Tren–Stop , ATP, ATO 
Accidentalitat 39 Accidents/milions vehicles–km  

1,6 Accidents/milions passatgers–km  
 

Font: MOPTMA (1995) 
 
 
2.7.2.- Metro 
 

Com es pot observar en la taula 2.7.0, el metro es el mode de transport que te un 
ràtio d’accidents més baix. El factor principal es el independència de la plataforma per 
la que circula: tenir una plataforma totalment independent fa que no tingui interferències 
amb la resta de modes de transport, fet que disminueix el nombres d’accidents en el que 
es podria veure involucrat. 

 
Així doncs, l’accidentalitat d’aquest mode queda limitada pels propis errors que 

es puguin cometre en el propi sistema de metro. Aquests possibles errors que podrien 
esdevenir accidents s’han anat minimitzant gràcies a la instal·lació dels nous sistemes de 
seguretat (taula 2.7.2). Als ja clàssics tren–stop , s’han afegit els sistemes ATP, i la 
implantació de sistemes ATO en les línies de metro es cada vegada més freqüent. La 
instal·lació del sistema ATS no es dona en línies existents doncs es molt difícil adaptar-
les al ATS. Per això, aquest sistema de seguretat es exclusiu de línies de nova 
construcció. 

 
Taula 2.7.2 

Seguretat Metro 
Sistemes de seguretat Tren–Stop , ATP, ATO, ATS 

Accidentalitat 13 Accidents/milions vehicles–km  
0,6 Accidents/milions passatgers–km 

 
Font: MOPTMA (1995) 
 
Per exemple, la xarxa de metro de Barcelona té instal·lats en dues de les seves 

cinc línies els sistemes ATO i ATP (en la línia 2 i la línia 5). La línia 4 disposa del 
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sistema de seguretat ATP, i en les dues línies restants (L1 i L3) està en procés 
d’implantació els sistemes ATP i ATO. 

 
 Altres operacions i sistemes que ajuden a augmentar la seguretat d’una línia de 
metro són les següents: 
 

- Substituint el clàssic tercer carril per la catenària rígida, que permet la presa de 
corrent dels trens per la part de dalt. La catenària rígida representa un avantatge 
per a la seguretat dels passatgers (doncs fa possible l’evacuació dels passatgers 
d’un tren avariat en condicions de seguretat incomparablement superiors).  

- Senyalitzant la vora de l’andana mitjançat una franja indicadora adequada (amb 
paviment rugós per a cecs) 

- Instal·lant una barrera que separi l’andana de la via (figura 2.7.1). Amb aquesta 
mesura desapareix el perill de caure a les vies (involuntàriament o 
voluntàriament), ja que les andanes estan tancades amb una paret de vidre amb 
portes que es tanquen i s’obren sincronitzades amb el material mòbil. També 
eviten els corrents d’aire, incidint positivament en la sensació de confort de 
l’usuari. És un sistema típic de les línies de metro on s’ha instal·lat el ATS. 

- Fent la interconnexió entre els cotxes mitjançant un borlet de goma. Aquesta era 
en principi una mesura per a augmentar la qualitat de viatge, doncs gràcies al 
passadís d’intercirculació que permet el pas del passatge d’un cotxe a un altre al 
llarg de tot el tren es permetia un millor repartiment del passatge. Però aquesta 
mesura també resulta beneficiosa en l’aspecte de la seguretat, doncs en el cas de 
descarrilament d’un comboi, els tren tipus que tenen una unió entre cotxes 
d’aquest tipus la probabilitat de patir una bolcada es veu molt disminuïda. 

- Instal·lant detectors d’incendis sota les escales i a les cambres de les estacions 
transformadores i a les de baixa tensió. 

 

 
Figura 2.7.1 

“Mampara de separació entre andana i vies” 
Font: 20Minutos (2003) 
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2.8.- Intervenció Urbanística 
 

La interacció entre un sistema de transport i l’ús del sòl es un fenomen 
mundialment reconegut. Per citar un exemple, la dispersió urbana que es dona avui en 
dia és un fenomen causat per diferents raons (disminució de preus a mesura que ens 
allunyem del centre, fugida de la contaminació urbana, possibilitat d’un habitatge 
unifamiliar...) que ha estat possible gràcies a l’automòbil. El resultat és una necessitat 
d’infrastructures en les perifèries amb un alt cost degut a la baixa densitat de població, 
un augment de les distàncies mitges, desaprofitament de l’espai... Una línia de transport 
públic afavoreix la concentració dels assentaments al voltant de les estacions, i per tant 
corregeix aquest efecte de la dispersió. 
  

Per aquesta possibilitat d’actuació sobre el territori, la instal·lació d’una línia de 
transport públic, amb les conseqüents millores d’accessibilitat i medi ambient que 
aporta, ha estat lligada en ocasions a programes de revitalització econòmica en àrees 
deprimides o simplement per a fomentar una determinada localització de nou 
desenvolupament. S’esperen que aquestes noves condicions ambientals i d’accessibilitat 
urbanes portin a una major demanda  d’activitat comercial i industrial (fets que es 
reflectiran en un augment del valor del sòl). 
 
 
2.8.1.- Tramvia 
 

La implantació d’una línia tramviaria, no només te influència en la mobilitat, 
l’accessibilitat i la redistribució modal. Avui en dia, un dels factors que més ha afavorit 
el retorn dels tramvies ha estat la seva capacitat de reorganització urbana de la ciutat. 
Diferents casos de noves línies de tramvies en les ciutats franceses han demostrat 
aquesta possibilitat de restaurar la urbanitat, tant en els carrers dels centres històrics (ja 
sigui recuperant illes de cases degradades, restaurant de façanes...), com en els barris de 
la perifèria (com a factor estructurador i ordenador). 

 
Així doncs, un dels motius d’implantació d’una línia tramviaria serà la capacitat 

d’intervenció urbanística: la seva excel·lent capacitat d’integració urbana, tant en zones 
consolidades com en zones urbanes degradades, i la possibilitat d’originar una 
revitalització de centres històrics i una rehabilitació de zones degradades. Aquests són 
dos dels fets complementaris del tramvia més importants.  

 
La integració urbana del tramvia és una necessitat si es vol comptar amb 

l’acceptació pública. Un dels factors de més importància es el disseny del material 
mòbil. L’arquitectura del material mòbil i de les instal·lacions fixes (estacions, 
cablejat...) poden fer que s’arribi a fondre amb l’entorn, i fins i tot poden fer que arribi a 
ser un símbol urbanístic dels barris per on circula (l’exemple de Nova Orleans, on ha 
estat declarat monument nacional). 

 
La possibilitat de rehabilitació de zones urbanes ve lligada amb l’aparició de 

condicions que generen la confiança dels promotors immobiliaris, comerciants i 
industrials dins l’àrea d’influència de la línia de tramvia. 

 
El fet que un sistema tramviari pugui actuar com a catalitzador pel 

desenvolupament local, queda reflectit en les accions de millora de l’espai urbà que es 
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donen simultàniament a la construcció de la línia tramviaria (amples zones per a 
vianants, una restricció i reordenació del transport privat, etc...). Aquestes actuacions 
poden suposar un percentatge significatiu del cost total de la implantació del tramvia. 
Per exemple, en la construcció de la nova “línia 4” del tramvia de València un 23% del 
cost total de la obra va anar destinat a la renovació urbana de la zona. Pel cas del 
tramvia de Grenoble el percentatge ascendia a un 35 %. Aquestes xifres indiquen la 
importància de la relació entre la introducció d’aquest mode de transport i la seva 
intervenció en el territori. 
 
 
2.8.2.- Metro 
 

El caràcter subterrani de la línia limita aquesta transformació a l’entorn 
immediat de les boques d’accés. Ser un sistema independent de la ciutat li ha 
proporcionat nombroses avantatges (major velocitat, més capacitat, etc...), però també li 
suposa certes limitacions com en aquest cas. 
 

En contades ocasions també s’han iniciat programes de transformació urbana 
basats en la construcció d’una nova línia de metro (el cas de Munich, per exemple), però 
no és la política habitual, doncs la oportunitat d’actuació no es tan clara com en el cas 
del tramvia. 

 


