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3.- Valoració dels Diferents Criteris per a la Implantació d’una Línia de Metro en 
lloc del “Trambaix”. 

 
De la mateixa manera que en els apartats anteriors s’han avaluat els criteris i 

paràmetres que reflecteixen les característiques qualitatives i quantitatives del tramvia i 
del metro, en aquest apartat es valoren aquests mateixos criteris particularitzats pel cas 
del nou tramvia de Barcelona, el “Trambaix”, i la “Línia 9” de metro. 

 
Comparant els resultats obtinguts per a aquests dos modes de transport es podran 

analitzar les avantatges i inconvenients que hauria suposat la construcció d’una línia de 
metro en comptes del Trambaix, per tal d’arribar a una sèrie de conclusions sobre la 
idoneïtat de la implantació del tramvia a la Diagonal/Baix Llobregat. 

 
Evidentment, per a fer aquesta comparació cal fer el supòsit que les 

característiques amb les que es construiria la hipotètica línia de metro que hauria de 
substituir al Trambaix haurien de ser molt semblants a les de la línia 9. Donat que 
aquestes dues línies de metro s’haurien construït en la mateixa ciutat en un període de 
temps molt pròxim, és lògic pensar que les seves característiques serien similars, de 
manera que la hipòtesis resulta acceptable. 
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3.1.- Velocitat 
 

Els valors dels paràmetres de velocitat pel Trambaix i la Línia 9 es presenten en 
les següents taules (taula 3.1.1 i taula 3.1.2 respectivament): 

 
Taula 3.1.1 

Velocitat “Trambaix” 
Velocitat màxima11 50 Km/h 
Velocitat comercial 20 Km/h 

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

 
Per tal d’aconseguir aquestes velocitats de circulació del Trambaix, s’ha 

dissenyat la línia amb una plataforma de circulació reservada exclusivament pel 
tramvia, excepte en els cruïlles a nivell amb les vies de circulació perpendiculars, on 
haurà de compartir amb la resta del trànsit rodat. No obstant, es dotarà de priorització 
semafòrica al tramvia fet que repercutirà positivament en la seva velocitat. 
 

Taula 3.1.2 
Velocitat “Línia 9” 

Velocitat màxima12 80 km/h 
Velocitat comercial 33 km/h 

 
Font: Elaboració pròpia en base a dades de GISA (2002) 
 

 Tot i les mesures aplicades al Trambaix, les velocitats del tramvia no poden 
igualar les aconseguides pel metro. Això no es degut a les diferencies del material mòbil 
(totes dues tecnologies poden arribar a velocitats de 80 i 90 km/h), sinó que tal com ja 
s’ha comentat en el corresponent apartat, la independència total de la plataforma que és 
un fet decisiu per a garantir elevades velocitats. Així doncs, en termes de velocitat del 
vehicle, hauria estat més beneficiosa la implantació d’un metro al Baix Llobregat. 
 
 Cal recordar que això no assegura que la implantació d’una línia de metro en 
lloc del Trambaix fes que el temps invertit en realitzar tots els desplaçaments fos menor 
que si hi hagués un tramvia, doncs s’ha de tenir en compte l’accessibilitat al mode de 
transport (apartat 3.3). 
 
 

                                                 
11 Aquesta xifra correspon a la velocitat màxima d’ús. La velocitat màxima que pot oferir el material 
mòbil emprat es situa entre els 70 i 80 km/h 
12 Aquesta xifra correspon a la velocitat màxima d’ús. El traçat s’ha dissenyat per una poder funcionar 
amb una velocitat màxima de 90 km/h. 
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3.2.- Capacitat 
 

La flota del Trambaix estarà constituït per vehicles de l’empresa Alstom que 
seran fruit d’una construcció modular (l’esquema d’aquesta construcció es pot apreciar 
en la figura 3.2.1). L’interval de pas dels vehicles en hora punta serà de 5 minuts al 
tronc comú de les línies T1, T2 i T3, i de 15 minuts en les hores vall (als ramals). 
 

 
Figura 3.2.1 

“Vehicle CITADIS 302 del Trambaix” 
Font: www.tramvia.org 

 
La taula següent (Taula 3.2.1) presenta els valors pel cas de Trambaix de 

Barcelona: 
 

Taula 3.2.1 
Capacitat “Trambaix” 

Capacitat d’una unitat de vehicle13 218 – 295 pax 
Número de seients d’una unitat de vehicle 64  

Interval de pas 5 min. 
Nombre d’unitats que formen el comboi 1 

Capacitat de la línia14 2.600 – 3.500 pax/h·sentit 
 

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

Amb l’exemple d’aquest cas es pot veure el que es comentava anteriorment en 
l’apartat “2.2.- Capacitat”: la capacitat de la línia sol estar allunyada de l’extrem 
superior de l’interval indicat en la taula 2.2.1, tendint a situar-se prop dels valors 
inferiors (2.500 – 20.000 pax/h·sentit). Pel que fa la “Línia 9”, els resultats de la 
capacitat són els següents (taula 3.2.2): 
 

Taula 3.2.2 
Capacitat “Línia 9” 

Capacitat d’una unitat de vehicle 192 pax. 
Número de seients d’una unitat de 

vehicle15 
34 

Interval de pas 3 min. 
Nombre d’unitats que formen el comboi 5 

Capacitat de la línia16 19.000 pax/h·sentit 
 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de Generalitat de Catalunya (2003); 
TMB (2003) 

 

                                                 
13 Depenent de si es considera un valor de 4 o 6 passatgers/m2 
14 Calculada emprant la equació (2.2.1) 
15 Estimat en un 20% de la capacitat del vehicle. 
16 Calculada emprant la equació (2.2.1) 
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Es preveu que l’interval de pas dels vehicles en hora punta estarà en els 3 
minuts, però podria arribar a situar-se al voltant dels 2,5 minuts (amb la qual cosa la 
capacitat de línia s’incrementaria fins a 23.000 pax/h·sentit). Pel que fa el material 
mòbil, els trens tindran una longitud de gairebé 100 metres i estaran format per 5 
vagons continus, on hi cabran 960 persones per unitat. 

 
 Bé, en temes de capacitat, el metro es un mode de transport que avantatja al 
tramvia i clarament aquest cas no és una excepció veient que la capacitat d’un metro 
podria arribar a ser fins a 7 vegades superior a la del trambaix. Però la pregunta més 
important que es pot plantejar en aquest cas és: cal disposar de tanta capacitat? És 
necessari implantar un servei que pugui oferir uns nivells de capacitat tant elevats? 
 

Per la línia del Trambaix s’espera una demanda de 7,7 milions de viatgers durant 
els primers 12 mesos de servei, un valor que es preveu que anirà augmentant cada any 
fins situar-se en una xifra de 18 milions de viatgers al cap de 15 anys, valor en el qual la 
demanda ja s’estabilitzaria (ATM, 2001 c). Sabent la capacitat amb la que operarà el 
Trambaix, i suposant uns factors d’hora punta del 12% i un factor d’equivalència de 
dies feiners a l’any de 280, s’obté que la màxima capacitat de la línia es de:  
 

diaviatgerslíniadeCapacitatdiariamàximaCapacitat /000.58
%12

2
≈

⋅
=   

 
anyviatgersmilionsdiariamàximaCapacitatanualmàximaCapacitat /16280 ≈⋅=  

 
 La capacitat actual permet absorbir de sobres la demanda estimada. Fins i tot 
quan aquesta arribés a ser de 18 milions de viatgers a l’any, el sistema podria es podria 
garantir un bon servei disminuint el temps de pas dels vehicles de 5 a 4 minuts o 
augmentant la capacitat del vehicle mitjançant la construcció modular o la composició 
de vehicles. 
 
 En canvi, per a la línia 9, el valor de viatgers transportats durant el primer any de 
servei es preveu que serà de 90 milions de viatgers, un valor per sobre de la mitjana de 
les línies de metro actual de Barcelona que es situa en 60 milions de viatgers a l’any 
(Generalitat de Catalunya, 2003).   
 

Així, la implantació d’una línia de metro en lloc del Trambaix permetria 
disposar d’una capacitat de transport ofertada de 90 milions de passatgers a l’any, quan 
en realitat és un nivell de capacitat que no es necessita, doncs a dures penes es preveu 
que aquesta la línia aconsegueixi valors propers als 20 milions de viatgers a l’any (i això 
només seria al cap de 15 anys d’estar en servei). Per tant, la línia de metro tindria un 
excés de capacitat, de manera que la solució d’implantar un mode de transport d’alta 
capacitat no suposaria un avantatge en aquest aspecte. 
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3.3.- Accessibilitat 
 
 A continuació en la Taula 3.3.1, es presenten els valors dels mateixos paràmetres 
d’accessibilitat pel cas concret del Trambaix de Barcelona: 
 

Taula 3.3.1 
Accessibilitat “Trambaix” 

Distància mitjana entre estacions 515 m. 
Radi influència estacions 600 m. 
Accessibilitat a la línia 2,20 Km2/Km de línia 

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

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

Thorson, O (1994) 
 

S’observis que els valors dels indicadors pel cas del Trambaix són molt propers 
a la mitjana dels valors de la Taula 2.3.1 de l’apartat “2.3.- Accessibilitat”. 
 

En la taula 3.3.2 es poden veure els paràmetres d’accessibilitat de la línia 9. 
 

Taula 3.3.2 
Accessibilitat “Línia 9” 

Distància mitjana entre estacions 900 m. 
Radi influència estacions 600 m 
Accessibilitat a la línia 1,25 Km2/Km línia 

Temps d’accés a l’andana des del carrer17 65 – 165 seg. 
Esglaó vehicle-andana 0 – 5 cm. 

 
Font: Elaboració pròpia en base a dades de Generalitat de Catalunya (2003); 

Thorson, O (1994); TMB (2003) 
 
Com era d’esperar, el mode de transport de superfície presenta una accessibilitat 

més alta que el transport subterrani i una millor cobertura de la zona de demanda al 
poder tenir les parades més properes (el Trambaix té 2,20 Km2/Km front els 1,25 
Km2/Km que ofereix la L9) . Cal comentar que, de la mateixa manera que la línia del 
Trambaix ha necessitat bifurcar-se en diferents ramals per a cobrir una àrea de territori 
determinada, la implantació d’una línia de metro també hauria exigit una bifurcació en 
un mínim de dos ramals per a donar un grau de similar als municipis de Esplugues, 
Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu. De forma contrària el seu 
nivell de cobertura al territori encara seria més baix. 

 
Cal comentar, que si s’hagués dut a terme la implantació d’una línia de metro en 

lloc del Trambaix, el temps d’accés a l’andana d’aquesta nova línia de metro, podria ser 
inferior al que presenta la línia 9. Això es degut a que l’elevat temps d’accés de la L9 es 
degut a que es construirà  a una gran profunditat (fins a 75 m.) degut a que circularà per 
sota de totes les línies de metro existents en l’actualitat. Així doncs, la construcció 

                                                 
17 Resultat obtingut d’un estudi sobre el temps de recorregut total des del nivell del carrer fins a l’andana, 
realitzat per GISA (Generalitat de Catalunya, 2003) 
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d’una línia de metro en el Baix Llobregat no exigiria la necessitat d’aquesta fondària i 
per tant els temps d’accessos serien inferiors (al voltant dels 12–13  m. de profunditat 
mitjana de les línies de metro de Barcelona, que suposaria un temps d’accés d’uns 90 
segons, adaptant el càlcul realitzat en l’apartat 2.3.2 a aquest cas). 

 
De la mateixa manera que s’ha analitzat en l’apartat “2.3.- Accessibilitat” i 

seguint les mateixes hipòtesis, es realitza tot seguit un anàlisis sobre el temps invertit en 
un desplaçament pel cas del Trambaix i de la seva alternativa en mode metro, tenint en 
compte les dades d’accessibilitat obtingudes i les dades de velocitat (taula 3.3.3 i gràfica 
3.3.1). 
 

Taula 3.3.3 
Dades que afecten al temps invertit en un desplaçament 

 Tramvia Metro 
Distància a la parada 255 m. 450 m. 

Velocitat a peu 3 km/h 3 km/h 
Temps d’accés a la parada 5 min. 9 min. 
Temps d’accés a l’andana 0 1,5 min. 

Temps d’espera 2,5 mim. 1,5 min. 
Temps d’accés total 7,5 min. 12 min. 

Temps fix per un 
desplaçament 

15 min. 24 min. 

Velocitat comercial 20 km/h 33 km/h 
 
Font: Taules 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2 
 
 

Relació espai-tems pel Trambaix i la Linia 9
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Gràfica 3.3.1 

Font: (Elaboració Pròpia) 
 
 Seguint el típic comportament, per a llargs desplaçaments, el metro és el mode 
més ràpid. El punt on els dos modes són equivalents es troba per a distàncies de 8 km (8 
parades de metro o 16 de tramvia aproximadament). Donat que la longitud màxima de 
les línies del Trambaix (T1, T2 i T3) es situa als voltants dels 11 km., el trajecte més 
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llarg que realitzaria un usuari seria doncs de 11 km., un valor que per l’exemple 
estudiat, donaria al metro un avantatja de 5 minuts respecte el metro, fruit de la seva 
major velocitat comercial. 
 

Per viatges curts, el Trambaix es qui te menor cost temporal degut a la seva bona 
accessibilitat que li suposa quasi uns 10 minuts menys de temps fix per a cada 
desplaçament. 
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3.4.- Costos Unitaris 
 
 La construcció del Trambaix suposa una inversió aproximada de 231 milions 
d’euros per a un total de 15,5 km de xarxa. La partida de material mòbil té un 
pressupost que ascendeix a 51 milions d’euros per a un total de 19 combois. La taula 
3.4.1 mostra aquests costos per quilòmetre i passatger: 
 

Taula 3.4.1 
Costos “Trambaix” 

Cost unitari total 15 M€/km 
 

Cost del material mòbil 
3,3 M€/km 

2,7 M€/unitat de vehicle 
0,011 M€/plaça 

Cost anual de l’explotació 0,48 M€/km 
 

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

 El cost de la línia 9 suposa una inversió aproximada de 2.200 milions d’euros 
per a un total de 44 km. de línia, dels quals 464 milions d’euros van destinats a 
l’adquisició de 50 trens. En la següent taula  es poden veure aquestes xifres expressades 
per quilòmetre de línia: 
 

Taula 3.4.2 
Costos “Línia 9” 

Cost unitari total 50 M€/km 
 

Cost del material mòbil 
10,5 M€/km 

1,9 M€/unitat de vehicle 
0,010 M€/plaça 

Cost anual de l’explotació  –    
 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de Generalitat de Catalunya (2003) 
 

La elecció entre un mode o l’altre suposa escollir entre un mode subaeri o un 
altre subterrani, i per tant, només tenint en compte aquest fet ja es pot afirmar que la 
construcció del tramvia resultarà molt més econòmica que la del metro. El cost del 
tramvia representa 15 M€/km versus els 50 M€/km del metro i per tant, en aquest 
aspecte és millor la construcció del Trambaix. 
 
 Un fet curiós és que si ens fixem en el material mòbil emprat, suposa el mateix 
cost tant pel cas del tramvia que pel del metro (0,010 M€/plaça aprox.), quan 
normalment el material tramviari acostuma a ser més car que el del metro. Això es 
degut a que el preu del material mòbil de la L9 és notablement superior a la mitjana. 
 
 Suposant que la línia de metro que s’hagués construït en lloc del Trambaix 
tingués els mateixos quilòmetres de línia que el tramvia i el mateix preu unitari que la 
línia 9, els costos de construcció d’aquest hipotètic metro ascendirien a la xifra de 775 
milions d’euros, més tres vegades el pressupost del Trambaix. 
 

Malauradament, no s’han pogut trobar dades sobre els costos d’explotació de la 
línia 9, de manera que no es podran establir comparacions en aquest aspecte. Tot i això, 
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si que podem establir comparacions entre el Trambaix i les línies de metro de Barcelona  
i Madrid. 

 
El metro de Madrid va presentar uns costos d’explotació al voltant dels 2,17 

milions d’euros per quilòmetre a l’any 2000 (Melis–González, 2002). Pel que fa el 
metro de Barcelona, aquests costos d’explotació van ser de 2,28 milions d’euros per 
quilòmetre durant l’any 2002 (TMB, 2003). Es podria suposar que una línia de metro 
que s’implantés en lloc del Trambaix, tindria un cost d’explotació del mateix ordre que 
les línies de metro de Barcelona (2,28 M€/km) i per tant, el cost d’explotació d’aquesta 
línia de metro es situaria entre 4 o 5 vegades el cost d’explotació del Trambaix, de 
manera que en aquest aspecte el tramvia continua essent més favorable que un línia de 
metro. 
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3.5.- Aspectes Ambientals 
 
 Comentar en primer lloc que, donat que al no estar cap de les dues línies 
(“Trambaix” i “Línia 9”) en funcionament, els valors de soroll pels dos modes no és 
poden mesurar i per tant les xifres que apareixen a les taules no són valors reals, sinó 
una estimació basada en els valors donats en les taules 2.5.1 i 2.5.2 de l’apartat “2.5-
Aspectes Ambientals”.  
 
 L’impacte ambiental del “Trambaix” i de la “Línia 9” es presenten en les taules 
3.5.1 i 3.5.2 respectivament: 
 

Taula 3.5.1 
Aspectes Ambientals “Trambaix” 

Contaminació Atmosfèrica No 
Nivell sonor 77 dB(A) a l’exterior del vehicle 

67 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) 

Taula 3.5.2 
Aspectes Ambientals “Línia 9” 

Contaminació Atmosfèrica No 
Nivell sonor 83 dB(A) a l’exterior del vehicle 

67 dB(A) a l’interior del vehicle 
Vibracions Sí 

Impacte Visual No 
 

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

 Per fer una valoració global del l’impacte ambientals d’aquests dos modes de 
transport, es consideren 5 graus d’impacte: 
 

- Impacte Crític (CR), aquell que resulta inadmissible. 
- Impacte Sever (S), vulnera notablement les característiques del medi. 
- Impacte Moderat (M), altera les característiques del medi. 
- Impacte Compatible (C), impacte mínim o que no suposa alteració de les 

característiques del medi. 
- Impacte Positiu (P), aquell que s’entén que pot millorar les característiques 

del medi. 
Taula 3.5.3 

Valoració dels Diferents Impactes Ambientals 
Impactes Trambaix Línia 9 

Contaminació Atmosfèrica C C 
Nivell sonor C C 
Vibracions M–C   C 

Impacte Visual P C 
 

Font: (elaboració pròpia) 
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 La línia 9, pel fet d’estar soterrada gairebé no causa impactes en el medi urbà i 
per tant la valoració del seu impacte serà compatible. En canvi, el Trambaix, al circular 
per la superfície, ja es susceptible de causar més impacte. 
 

Respecte la contaminació atmosfèrica, l’impacte causat pel Trambaix és nul·la, 
al no emetre substàncies contaminants. 
 
 Els nivells sonors del tramvia es poden qualificar d’impacte compatible, doncs 
no suposar una alteració significativa de les condicions de soroll urbanes. 
 
 Les vibracions poden resultar l’aspecte més preocupant del tramvia. Per aquest 
motiu s’han aplicat mesures correctores per tal de disminuir aquest impacte i fer que 
esdevingui un impacte compatible. Un exemple de  mesura ha estar la col·locació del 
carril embegut en una banda de material elastòmer que redueix sensiblement el fenomen 
de la vibració. 
 

Finalment, l’impacte visual que produirà el Trambaix es pot considerar positiu 
amb una minimització de l’efecte barrera (tal com es pot apreciar en la figura 3.5.1) 
gràcies a les actuacions d’integració urbanística. 
 

 
Figura 3.5.1 

“Fotomontatge del Trambaix en el seu pas per Sant Joan Despí” 
Font: www.tramvia.org 

 
Amb tot això, la valoració global de l’impacte del Trambaix es compatible. 
 
 Així, tant pel cas del Trambaix com pel de la línia 9, s’obté una valoració 

d’impacte ambiental COMPATIBLE amb les condicions del medi. 
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3.6.- Dimensions 
 

Els condicionant geomètrics pel Trambaix i la línia 9 han estat els següents 
(taules 3.6.1 3.6.2 respectivament): 

 
Taula 3.6.1 

Dimensions “Trambaix” 
Radi de gir mínim 20 m. 
Pendent màxima 7,5 % 

 
Amplada de secció mínima 

11,80 m. (via doble amb andanes laterals) 
11,50 m. (via doble amb andana central) 

8,45 m. (via doble sense andanes) 
3,85 m. (via única sense andanes) 

Longitud comboi18 33 m. 
 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de ATM (2001 a), ATM (2001 b) 
 

Taula 3.6.2 
Dimensions “Línia 9” 

Radi de gir mínim 300 m. 
Pendent màxima 4% 

Diàmetre de la secció19 10,9 m. 
Longitud comboi 75 m. 

 
Font: Elaboració pròpia en base a dades de Borràs–Boté  (2002); GISA (2002); 

TMB (2003) 
  

A diferència del tramvia, el metro origina uns mínims conflictes d’espai en la 
superfície (recordem que aquesta avantatge va ser un dels factors clau de la seva 
aparició), i per tant resulta menys problemàtic a l’hora de planificar. Però en el cas del 
Trambaix, el traçat s’ha realitzat per carrers suficientment amples (antigues travesseres 
ja identificades com un carrer més del casc urbà, com són la N-340 o la C-245), que han 
permès en la majoria del seu recorregut un traçat en doble via amb plataforma reservada 
a la vegada que permetia una coexistència amb altres usos urbans (trànsit rodat i trànsit 
de vianants), de manera que es pot considerar que la ocupació en superfície no ha 
originat conflictes d’espai en aquest cas. La resta de paràmetres (radi i pendent) tampoc 
no ha originat problemes doncs s’han pogut mantenir sota els màxims permesos. 
 
 Pel que fa els paràmetres geomètrics que condicionen la planta i l’alçat (radi 
mínim i pendent), s’observa com el metro presenta uns valors més restrictius, de manera 
que el tramvia es qui té una major llibertat de traçat (sense oblidar emperò, que el 
tramvia sempre està lligat a l’estructuració que presenta el territori en superfície). 

                                                 
18 Tot i que la longitud del vehicle es d’uns 30 m., les andanes del Trambaix tenen una longitud de 60 m. 
És una mesura que s’ha dut a terme per tal de possibilitar en un futur la circulació de combois de 60 m. de 
llarg fruït d’una composició de vehicles. 
19 La secció a la que es refereix és la secció útil del túnel (es a dir la secció interior del túnel). Les dues 
tuneladores encarregades de la seva construcció tenen uns diàmetres exteriors de 12,06 m. i 11,95 m. però 
produeixen el mateix diàmetre interior de 10,9 m. 
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3.7.- Seguretat 
 

Al no estar les línies en funcionament, no existeixen dades informatives sobre 
l’accidentalitat. No obstant, donat que generalment els nivells d’accidentalitat són 
sempre menors en el cas de modes de transport subterranis, es podria assegurar a priori, 
que pel que fa la seguretat seria més favorable la construcció d’una línia de metro. 

 
A més, cal tenir en compte la perillositat addicional que suposa la implantació 

d’una línia de tramvia, doncs es un tipus de mode de transport al que no estan 
acostumats els ciutadans i per tant existeix més risc que es produeixin accidents en les 
primeres etapes de funcionament. 

 
Pel que fa els sistemes de seguretat del Trambaix, al ser un sistema de conducció 

a la vista, no anirà equipat amb sistemes ATO ni ATP. La seguretat es confiarà al 
material de frenat. Aquest material de frenat combina frens elèctrics (els emprats 
normalment), hidràulics (actua com a fre de seguretat) i electromecànics (com a fre 
d’emergència) 

 
Per la seva banda, la línia 9 incorpora nous sistemes tecnològics que permetran 

garantir una elevats nivells de seguretat, destacant-ne el sistema ATS, que és l’únic 
sistema capaç de garantir que la circulació dels trens sigui absolutament segura davant 
possibles errades humanes. No obstant, s’ha de tenir en compte que la línia de metro 
que substituiria al Trambaix seria molt probablement una prolongació de la línia 3 de 
metro, i això faria que es construís amb els mateixos sistemes de seguretat que porta 
aquesta línia actualment. La instal·lació del sistema ATS en aquesta línia, tal com s’ha 
comentat, segurament no es duria a terme donada la dificultat adaptar les línies 
existents. 

 
Una altra mesura de seguretat que incorpora la línia 9 són les portes d’andana, 

les primeres a instal·lar-se en una línia de metro Espanya. És un mecanisme que només 
està present en les línies més modernes del mon, com ara París i Singapur. Es tracta 
d’una mampara que cobreix tota l’andana i manté separats els viatgers de les vies en tot 
moment (fotografia 3.7.1). Quan el tren ja s’atura a l’estació ho fa de manera que les 
portes dels vehicles queden situades just davant de portes de la mampara. En el precís 
moment que el comboi obre les seves portes també ho fan les de la mampara permetent 
el pas als usuaris (fotografia 3.7.2). Amb aquest mecanisme s’eviten suïcidis i caigudes 
accidentals a la via. 
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Fotografia 3.7.1 

Exemple de mampara de la línia 14 del metro de París 
Font: Imatge facilitada per Anna Fdez. Font 

 

 
Fotografia 3.7.2 

La mateixa mampara amb les portes obertes permetent el pas al vehicle 
Font: Imatge facilitada per Anna Fdez. Font 
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3.8.- Intervenció Urbanística 
 

En aquest aspecte el transport de superfície es el més indicat per a dur a terme 
actuacions d’intervenció urbanística, doncs una línia de metro brinda molt poques 
possibilitats al tenir soterrat el seu traçat. 

 
Amb la implantació del Trambaix s’està aprofitant per a dur a terme reformes 

urbanístiques com per exemple guanyar espai pel vianant o adaptar la trama urbana al 
sistema tramviari a la vegada que es solucionen els problemes circulatoris existents fins 
l’actualitat. El conjunt d’actuacions urbanístiques ha suposat un cost aproximat de 75 
milions d’euros, xifra que representa el un terç (33%) del pressupost total de l’obra.  

 
Un exemple d’aquestes actuacions són: 
 
- La renovació de 300.000 m2 de sòl urbà, renovant el paviment i les voreres. 
- Plantacions de  84.000 m2 de gespa sobre la plataforma del tramvia, que 

milloren l’aspecte visual y acústic (Figura 3.8.1). 
- Plantacions d’arbres en zones que avui en dia no en disposen (Carretera de 

Collblanc, Carretera Reial, etc...). 
- Alineació de voreres en tota la C-245 mitjançant els enderrocs d’edificacions 

que permetran guanyar superfície de vorera pels vianant. 
- Instal·lació de nou enllumenat públic, tant pel trànsit (llums instal·lades en la 

catenària del tramvia) com pels vianants (llums instal·lades en la vorera). 
- Renovació del clavegueram, construint nous col·lectores en Sant Just 

Desvern (C/ Sant Martí de l'Erm), Sant Joan Despí (Avinguda Barcelona), 
Esplugues (Carretera de Cornellà C-245) y Cornellà (Carretera de Esplugues 
C- 245). 

- Nou mobiliari urbà (papereres, semàfors, senyals de trànsit, etc...). 
 

 
Figura 3.8.1 

“Plantacions sobre la plataforma de la via” 
Font: www.tramvia.org 

 
Tot això hauria estat més difícil d’aconseguir si s’hagués optat per la construcció 

d’una línia de metro, doncs la seva construcció no sol dur a terme processos de 
remodelació urbana. A mode d’exemple, tenim el cas de la línia 9, que l’única actuació 
urbanística que realitza (amb la excepció de les obres corresponents a l’entorn de les 
parades) és la urbanització del Carrer A, entre el final del Passeig de la Zona Franca i el 
Carrer 6 (que suposa una longitud de 3 km.) i una remodelació de l’accés a l’Ecoparc. 
Tot plegat té un pressupost que no supera els 3,5 milions d’euros, es a dir un 0,15 % del 
pressupost (un percentatge ridícul comparat amb el que inverteix el Trambaix). 
 


