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Trazad empero sobre este barrio aislado una calle espaciosa que lo ponga 
en comunicación directa y cómoda con el resto de la población, y la vialidad 
efectuarà al cabo de poco tiempo una transformación completa, nuevos y 
hermosos edificios remplazarán antiguas pocilgas, a la soledad sucederá la 
animación y los enemigos de la sociabilidad huirán espantados por la 
civilización y cultura importadas por las comunicaciones.  

Ildefons Cerdà 
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1. Introducció 

La introducció d’un nou eix de transport públic comporta, inexorablement, una transformació 
de l’estructura del teixit urbà; donat que, en certa manera, jerarquitza el territori, conferint 
major accessibilitat a determinats punts, creant nous nodes d’afluència i intercanvi i variant 
les correlacions espai-temps entre les diferents àrees de la ciutat. Quan la implantació 
d’aquest nou eix es realitza en superfície, ofereix l’oportunitat d’estudiar importants reformes 
urbanístiques o bé modificar o donar més impuls a projectes urbans que ja estaven 
previstos.  

La potencialitat dels sistemes de tramvia o metro lleuger en superfície com element de la 
transformació urbana porta aparellada, habitualment, la urbanització de l’entorn de la línia. 
Aquesta es pot fer discórrer per la via pública redistribuint l’espai existent per a fluxes 
peatonals, de bicicletes, de trànsit variat o de transport public rodat, el què, en definitiva, 
comporta habitualment la intervenció sobre la totalitat de l’espai existent entre façanes. 
Aquesta té una gran transcedència urbanística, permetent la rehabilitació de zones 
degradades, la transformació de carreteres urbanes i vies fèrries en avingudes, més 
agradables per al passeig i per al comerç i, alhora, facilitant la comunicació entre barris i 
nuclis urbans (Andalucía, 1998; Granados, 2010; Taravilla, 2010). 

En aquesta redistribució de l’espai assignat a cada mode, cal tenir present l’escassetat del 
mateix en un entorn urbà dens, raó per la qual ha de ser utilitzat eficaçment, maximitzant-ne 
la rendibilitat social (UIPT, 2001a). Així, el mode a peu, el transport públic individual i 
col·lectiu, el cotxe, la moto o la bicicleta no han de ser planificats de forma desvertebrada, 
sino en una estratègia integrada que adeqüi l’espai urbà que requereixen o serveixen als 
seus costos i beneficis econòmics i socials, de manera que el conjunt del sistema de 
mobilitat funcioni de manera òptima, beneficiant-se de les sinèrgies entre modes i evitant les 
friccions i competències múties (RACC, 2011). 

La reforma de l’Avinguda Diagonal, a més, ha d’afrontar el complex conjunt de papers que 
juga avui en dia aquesta via en l’esquema de mobilitat de Barcelona: accés a la ciutat des 
dels eixos viaris del cantó Llobregat, travessera urbana central històrica entre els eixos del 
Besòs i del Llobregat, via d’enllaç i distribució del trànsit per la trama viària de l’Eixample i 
by-pass de la xarxa local a la super-illa de Gràcia. La unió de les xarxes, doncs, no es pot 
considerar de manera aïllada, sino que ha de formar part d’un conjunt de mesures 
necessàries per a la reordenació i reorganització de la xarxa de transport públic en 
superfície de la ciutat de Barcelona. 

Així, les disposicions del present Projecte bàsic hauran de ser recollides i desenvolupades 
en la consegüent redacció d’un Projecte executiu, requisit previ imprescindible a 
l’adjudicació i inici de les obres.	    
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2. Antecedents 

2.1. Pla Cerdà i construcció de l’Eixample 

Quan Ildefons Cerdà elaborà la seva Monografía Estadística de la Clase Obrera de 
Barcelona (1856), els resultats que se’n desprengueren foren desmoralitzadors: l’esperança 
de vida d’un obrer barceloní a mitjan segle XIX era de 17 anys. La mateixa que durant el 
paleolític. En oposició, l’esperança de vida de la burgesia era exactament el doble: 34 anys 
(Serratosa, 2009). 

Barcelona era un ciutat superpoblada, insalubre, mancada d’espai. Les noves construccions 
estaven prohibides a l’exterior de les muralles per exigència de la zona de servitud militar i, 
des de 1846, també dins del recinte amurallat, per causa la manca d’espai. La població, no 
obstant, es va duplicar en el període 1830-1860, atreta per la industrialització de la ciutat, 
donant lloc a una situació difícilment sostenible. Les epidèmies, com la febre groga o el 
còlera, hi eren freqüents i, fins i tot, periòdiques (Cerdà, 1858).  

El 1855 es creà la Comisión Consultiva para el Seguimiento del Ensanche. L’any següent, 
després de gairebé vint anys de reivindicació popular, s’enderrocaren les muralles i s’inicià 
el procés per permetre la nova construcció a l’antiga zona de servitud de 1.253 m de radi al 
voltant de les muralles. La gestió d’aquest terreny era encara sota jurisdicció militar. No és 
fins el 1858 que Barcelona deixa de ser considerada “plaça forta” i les competències en 
regulació del sòl passen del Ministerio de Guerra al Ministerio de Fomento (Novoa, 2009). 

No gaire més tard, Cerdà aconseguiria l’aprovació inicial (1859) i, posteriorment, definitiva 
(1860) del Proyecto de Reforma y Ensanche de la Ciudad de Barcelona, que establí la 
fisonomia característica de la ciutat actual.  

 
Figura 1. Models geomètrics de Cerdà il·lustrant la necessitat de xamfrans (Cerdà, 1863) 
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El model de ciutat projectat per Cerdà tenia, des dels seus inicis, el ferrocarril en ment. En 
paraules del propi enginyer: La primera necesidad (...) es la de que la calle por su amplitud, 
rasantes, curvas y demás condiciones facultativas pueda recibir barras carriles sobre que 
rueden los vehículos impelidos, ya que no por la fuerza del vapor, por fuerza animal1 (Cerdà, 
1863). Així, Cerdà bastí el seu Pla sobre un model de carrers de suficient amplada: 20 m 
d’amplada mínima, 40 m per a aquells on es preveia el pas del tren i 50 m per a les vías 
trascendentales, on es preveia el pas de tots els modes de transport (Magrinyà, 2010); a 
més de pendents prou suaus com per acollir el pas del ferrocarril. Fins i tot les 
característiques cantonades axamfranades de l’Eixample obeïen a una lògica centrada en 
facilitar la circulació segura i ininterrompuda als diferents modes de transport de l’època: 
pedestre, equestre, rodat i també l’incipient ferrocarril, què Cerdà considerava “el futur”. 

Dotze anys després de l’aprovació del Pla, el 28 de juny de 1872, Barcelona inaugurava la 
seva primera línia de tramvia, estirat per cavalls, entre el Pla de la Boqueria i la Plaça de 
Lesseps (Roscadell 2003). El 1899 s’inicia l’electrificació progressiva de la xarxa. Trenta 
anys més tard, els tramvies de Barcelona constituïen una de les xarxes més extenses 
d'Europa, amb més de 100 km de línies i 750 vehicles. 

 
Figura 2. Tramvia de tracció animal de la ciutat de Barcelona, 1886 (Roscadell, 2003) 

                                                
1 Cita adaptada a l’ortografia vigent. 
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2.2. Canvi del model de mobilitat urbana 

Amb el segle XX arriba l’edat daurada del vehicle privat. Cap als anys 20 l’automòbil 
comença a competir amb el tramvia per l’ús del carrer. L’automòbil es presenta com un 
mode de transport innovador i flexible, apte per a l’ús individual i oferint la màxima practicitat. 
Aquesta flexibilitat entra en conflicte directe amb la rigidesa de les línies del tramvia. Per 
altra banda, la ciutat ja ha crescut tant que el transport urbà es converteix en un servei 
imprescindible per a totes les classes socials, fet que es veu reflectit en un obligat descens 
de les tarifes, que genera pèrdues en les companyies encarregades de l’explotació.  

 
Figura 3. Tramvia elèctric de la ciutat de Barcelona, 1908 (Roscadell, 2003) 

La solució al conflicte per l’espai s’acabarà trobant en el subsòl, amb l’aparició del metro. La 
primera línia de metro s’inaugura l’any 1924, seguint el mateix trajecte que el primer tramvia 
entre Plaça de Catalunya i Plaça Lesseps. El metro es mantindrà des de la seva aparició 
fins a l’actualitat, seguint la mateixa configuració bàsica, encara que amb importants millores 
tecnològiques. 

Durant els anys posteriors, la importància de l’automòbil augmenta. S’incrementa el volum 
d’inversions destinades a infrastructures al servei del vehicle privat, mentre que la xarxa de 
tramvies pateix una falta d’inversió. Aquesta situació esdevé encara més dramàtica, a 
Barcelona i en moltes ciutats europees, després dels bombardejos de la Guerra Civil i de la 
Segona Guerra Mundial, que malmeten terriblement la xarxa de tramvies. Davant de la gran 
inversió necessària per reconstruir aquestes línies, percebudes com un destorb per a la 
circulació, s’abandonen progressivament, substituint-se pel metro i pels autobusos moderns, 
més econòmics, flexibles i compatibles amb l’automòbil, que gradualment s’ensenyoreix de 
les ciutats. Es produeixen així el que la UITP ha anomenat “tancaments massius” de línies, 
sobretot en les dècades dels 50 i 60 (UITP, 2001b). El declivi és espectacular: mentre a la 
França de 1913 hi havia 116 xarxes de tramvia, el 1972 en quedaven només 3 (Muller, 
2004): Lille, Marseille i Saint-Etienne. 
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A Barcelona, el sistema va caure definitivament en desús el 1971 (TRAM-ATM, 2004). 
L’única excepció fou el Tramvia Blau del Tibidabo, que continua avui en funcionament com a 
atracció turística. 

2.3. L’Avinguda Diagonal, 160 anys de canvis 

L’Avinguda Diagonal, juntament amb la Gran Via, el Paral·lel i la Meridiana, constitueix una 
de les vías trascendentales que havien de servir per connectar amb la vialitat del pla de 
Barcelona i, en conseqüència, de la resta del territori, on la Gran Via segueix l’eix de la 
costa i la resta de vies encaminen el trànsit procedent de les valls que donen accès al Pla 
de Barcelona.  

La seva història comença el 1855, amb la redacció de l’avantprojecte del Pla Cerdà. No 
obstant, la seva existència es limità al paper fins que el 1884 se n’obrí el primer tram, entre 
Passeig de Gràcia i Pau Clarís, sota el nom de Gran Vía Diagonal. La seva singularitat en la 
trama urbana barcelonina comportà que aquest nom patís tota una processó de canvis en 
funció de les circumstàncies polítiques de cada època: el 1891 es rebatejà com a Avenida 
de Argüelles, que el 1922 donà pas a Avenida de la Nacionalidad Catalana. La dictadura de 
Primo de Rivera en restaurà, el 1924, el nom anterior d’Argüelles, només per a substituir-lo 
un any més tard per Avenida de Alfonso XIII. Amb la Segona República esdevingué, a partir 
de 1931, Avenida Catorce de Abril. El final de la Guerra Civil comportà que per un breu 
espai de temps es recuperés la denominació original de Gran Vía Diagonal, fins que, el 
mateix 1939, se substituí per Avenida Generalísimo Franco, nom que mantingué durant tota 
la dictadura. Arribada la Transició, es rebatejà el 1979 per primer cop en català com 
Avinguda Diagonal, nom que conserva fins a l’actualitat (Permanyer, 2001). 

La major part del desenvolupament de la Diagonal es produí ja durant el segle XX, amb el 
què la fisonomia del seu tram central es formà d’un entramat d’edificacions tant modernistes 
–com ara l’emblemàtica Casa de les Punxes– com noucentistes, als que posteriorment 
s’aniran afegint mostres de la resta de corrents artístiques subsegüents, com ara el 
monumentalisme o el racionalisme (Tatjer, 2009). Es configura així, en la primera meitat de 
segle, com una via monumental, però sense vida ciutadana, on el comerç hi és escàs i la 
situació més perifèrica que central (Permanyer, 1996; 2009).  

El 1926 s’inaugurà el Palau Reial de Pedralbes, ofrena de Joan Antoni Güell al llavors rei 
Alfonso XIII, que, amb l’arribada de la Segona República, fou requisat i reconvertit, el 1932, 
en Museu de les Arts Decoratives. Això, juntament amb l’Exposició Internacional de 1929, 
impulsà el creixement de la Diagonal en direcció Llobregat, donant lloc a l’actual Plaça de 
Francesc Macià, que fins llavors havia constituït el límit de facto de la ciutat.  

Durant la Guerra Civil, la Diagonal, en el seu caràcter de via de connexió, és escenari de 
moviements estratègics i demostracions de poder de tots dos bàndols. Hi destaquen la 
rebuda a Lluís Companys de 1936, la despedida a les Brigades Internacionals de 1938 i 
l’entrada de les tropes franquistes el 1939 (Tarín, 2010).  

Després de la guerra, la Diagonal encara compta amb espais edificables, especialment en 
els trams més allunyats del centre. Seixanta anys després de la seva obertura, l’avinguda és 
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encara força perifèrica; utilitzada per a esdeveniments públics i desfilades militars, però poc 
transitada en el dia a dia de la ciutat. En els anys 40, s’alça una sèrie de barraques en la 
zona de Les Corts, mentre que el tram entre l’Avinguda de Pedralbes i la Carretera 
d’Esplugues esdevé, el 1946, un circuit per a curses d’automòbils (Fabre, 2001). Aquestes 
singularitats desapareixen amb la reordenació urbanístia que es produeix amb vistes al 
Congreso Eucarístico, celebrat el 1952, que tindrà la Diagonal com a escenari. 

En el tram entre Passeig de Gràcia i l’actual Plaça de Francesc Macià, aquesta situació 
perifèrica començarà a revertir al llarg de les dècades dels 40 i 50 amb l’obertura de les 
primeres sales de festes i locals d’oci (Permanyer, 2009), que no trigaran en atraure altres 
negocis, com ara restaurants, cafès, teatres i cinemes. Tot plegat fa que, progressivament, 
la Diagonal es vagi integrant dins dels eixos de passeig dels barcelonins.  

 
Figura 4. Avinguda Diagonal, 1930 (Barcelona, 2014a) 

Els anys finals de la dictadura –època que es coneix com a “porciolisme”, en referència a 
Josep Maria de Porcioles, alcalde de la ciutat des de 1957 fins a 1973– presenten, en certs 
aspectes, paral·lelismes amb els de la Barcelona prèvia al Pla Cerdà. Atreta per la 
industrialització, la població de la ciutat experimenta un fort augment. És, per tant, una 
època d’intensa edificació, també coneguda com a desarrollismo, que aplica molta pressió 
sobre la trama de l’Eixample.  

La lògica urbanística imperant dista molt del model igualitari que inspirà la trama ortogonal 
de Cerdà. L’extrem Llobregat de la Diagonal, en les proximitats del Palau de Pedralbes, es 
reserva a les classes nobles i adinerades (Fabre, 2001), mentre l’extrem Besòs, part del 
qual discorre per una antiga zona pantanosa, es destina a activitats industrials i vivendes de 
classe obrera, aïllades de la resta de la ciutat per la via del tren que talla l’avinguda pel 
Carrer Aragó, en superfície fins a finals dels anys 60 (Fabre, 2001). A partir d’aquestes, la 
Diagonal es desvirtúa i la trama Cerdà queda, en molts llocs, sense aplicació. Només petits 
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trams de l’avinguda estan oberts per sota de les vies del tren, tallats en nombrosos punts 
per altres carrers (Permanyer, 2009).  

Al llarg de tot l’Eixample, inclosa la Diagonal, la pressió urbanística de l’època es fa sentir. 
Tot un seguit d’ordenances de l’edificació permeten augmentar la densitat de la població fins 
a valors 10 vegades superiors als inicialment previstos. Es permet de recrèixer els edificis 
amb àtics i sobreàtics, de vegades en voladís sobre el carrer, i s’edifiquen els interiors d’illa 
fins a dues plantes. Es transformen els sòls inicialment previstos per a equipament o zones 
verdes en sòls industrials o residencials, al mateix temps que s’expulsen les indústries cap a 
la Zona Franca, el Bon Pastor i el Poblenou (Tatjer, 2009) i els estudiants –que, en aquesta 
etapa final del franquisme, són protagonistes de repetides revoltes– cap a la Zona 
Universitària. Aquesta es comença a construir, a finals dels anys 50, en el tram més allunyat 
de la Diagonal, més enllà del Palau de Pedralbes. Les primeres facultats en seran la de 
Farmàcia (1957) i la de Dret (1959) a les que en seguiran cada cop més al llarg de les 
dècades dels 60 i inicis dels 70.  

L’arribada de la democràcia comporta una certa correcció de les tendències desarrollistas. 
La densitat de l’Eixample es rebaixa de 10 a 6 vegades la prevista inicialment (Serratosa, 
2007), s’allibera espai per a equipaments i, fins i tot, s’inicia una tímida recuperació dels 
interiors d’illa, de les quals una de les primeres referències en seran els Jardins de la Torre 
de les Aigües (1985). 

Aquesta regeneració s’accelera a partir de la designació de Barcelona, el 1987, com a seu 
dels Jocs Olímpics de 1992. En resulta la creació del front marítim, la restauració d’un elevat 
nombre de façanes, sota la campanya “Barcelona, posa’t guapa!”, el soterrament del 
ferrocarril i la desafortunada reforma de la Plaça de les Glòries per a redistribuir el trànsit 
incident des de Diagonal, Gran Via i Meridiana, amb la construcció de l’anella elevada 
popularment coneguda com “el tortell”, demolida el 2014. El 1989 la Diagonal inaugura el 
seu primer tram de carril bici, a costa d’espai resercat als vianants (Arroyo, 2004). 

El 1999 s’obre definitivament el tram Besòs, des de la Plaça de les Glòries fins al mar, 
complint així l’esquema original del Pla Cerdà i donant el tret de sortida al procés per a dotar 
el Districte 22@ d’una nova centralitat (BMM, 2001). El 2004 s’hi afegeix l’esplanada del 
Fòrum de les Cultures, espai guanyat al mar. Aquell mateix any s’inauguren les dues noves 
xarxes de tramvia, Trambaix i Trambesòs, de les quals la Diagonal en constitueix l’eix 
vertebrador.  

2.4. La renaissance du tramway 

La fi del model centrat en el vehicle privat es comença a gestar amb la crisi del petroli dels 
anys 70. Per primera vegada, l’economia centrada en el consum massiu de combustibles 
fòssils es posa en qüestió. Apareixen veus en defensa de la sostenibilitat i la protecció del 
medi ambient. La contaminació de les ciutats i la salut pública esdevenen, cada cop més, 
motius de preocupació. 

En aquest context, cercant una alternativa al model basat en el vehicle privat, la ciutat 
d’Edmonton, a Canadà, decideix l’any 1978 d’implantar una nova línia de tramvia que 
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aprofitava una part de xarxa ferroviària existent. El 1981, seguiren Calgary, també a Canadà, 
i San Diego, a California.  

A Europa és la ciutat francesa de Nantes la primera que decideix, el 1985, de recuperar el 
tramvia, desaparegut el 1958. Ho farà aquest cop amb vehicles moderns, de major capacitat 
i pis baix parcial, que circularan per nous traçats, segregats del trànsit automobilístic. 
Comença així el procés conegut com la renaissance du tramway (el renaixement del 
tramvia). 

Dos anys després, el 1987, Grenoble seguia l’exemple de Nantes. La pròpia capital, París 
se sumà al moviment el 1992, amb l’obertura de la línia Bobigny – Saint-Denis. El 1994, era 
Strasbourg qui inaugurava la seva nova xarxa de tramvia modern. Aquest es caracteritzava 
per un sistema de pis baix total que en facilitava l’accès als usuaris de mobilitat reduïda. 
També és significatiu del cas de Strasbourg que només la meitat del pressupost del projecte 
es va destinar pròpiament a la xarxa de tramvia, utilitzant-se l’altra meitat en la 
reurbanització dels carrers per on aquest havia de passar: es van plantar 1.700 arbres, es 
va remodelar totalment la cèntrica Place Kléber i es van reconstruir tres ponts. D’aquesta 
manera, la introducció del tramvia tingué com a principal conseqüència l’increment notable 
de la qualitat de l’hàbitat urbà (Wansbeek, 2003).  

Seguiren Rouen (1994), Orléans (2000), Montpellier (2000), Lyon (2001), Caen (2002) i 
Bordeaux (2003). El 2006 s’hi afegiren Mulhose, Clermont-Ferrand, Nice i Valenciennes; i el 
2007, Le Mans. El moviment també s’estén a altres països: el Regne Unit, amb Manchester 
(1992), Sheffield (1994), Croydon (1997) i Birmingham (1999); Alemanya amb Kalrsruhe 
(1992); Austràlia amb Sydney (1997); Xina amb Shengyang (2013) i el llavors britànic Hong 
Kong (1988), on la implementació del tramvia es finança mitjançant les plusvàlues 
immobiliàries que comporta. Als Estats Units, la recuperació del tramvia continúa amb 
Buffalo (1984), Portland (1985), Sacramento (1986), San José (1987), Los Angeles (1990), 
Baltimore (1992), St. Louis (1993), Denver (1994), Dallas (1996), Salt Lake City (1999) i 
New Jersey (2000). En la majoria dels casos, la introducció del tramvia anava acompanyada 
d’una remodelació urbana de gran envergadura (Muller, 2004) i sovint, especialment en el 
cas de França, es complementa amb una xarxa d’aparcaments tipus park and ride (P+R), 
gratuïts o amb importants descomptes per als usuaris del tramvia.  

A Espanya, la primera implantació del tramvia modern és a València (1994), aprofitant el 
traçat dels desapareguts Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Això permet la 
reurbanització dels carrers per on passa, resultant en una xarxa més integrada amb la ciutat, 
amb circulació en plataforma segregada, però –al contrari que el tren– permeable 
transversalment. Aquesta reforma, que comportà la reurbanització de fins a 221.000 m2 
d’espai públic i la plantació de més de 25.000 arbres (Andalucía, 1998), va ser qualificada 
de tot un èxit, éssent fins i tot premiada com la millor obra pública espanyola de 1994 
(Roscadell, 2003). Altres ciutats espanyoles que segueixen el procés són Alacant (1999), 
Bilbao (2002), Sevilla (2007) i Tenerife (2007). 

Resultat d’aquest procés, el 2014 són 120 ciutats de tot el món les que han implantat noves 
xarxes de tramvia modern en plataforma segregada. El moviment dista molt d’aturar-se, 
amb fins a 188 xarxes més en planificació o construcció (TRAM, 2014). 
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2.4. Nova xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

A Barcelona, el primer estudi que suggereix la possibilitat d’introduir un sistema de transport 
de tipus tramviari o metro lleuger data de tan aviat com 1987, només dos anys després de la 
renaissance del tramvia de Nantes. Ja en aquell moment es parlava de la connexió 
Diagonal – Baix Llobregat (TRAM-ATM, 2004).  

De 1987 a 1990, diversos estudis, tant de l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT) com 
de Transports Municipals de Barcelona (TMB) consideren la possibilitat de resoldre el 
transport al llarg de l’eix Diagonal mitjançant un sistema de metro lleuger en superfície. 
Aquests estudis posen de manifest que els fluxos de demanda previstos resulten idonis per 
a un metro lleuger o tramvia per dues raons bàsiques: l'avantatge del seu baix cost i el fet 
que les condicions d'explotació feien possible la construcció de tres branques i donar servei 
a tot l'àmbit territorial previst (Solà, 2005). Ja en aquell temps, la demanda de transport al 
llarg de la Diagonal és superior a la que pot absorbir el sistema d’autobusos (TMB, 1988).  

 
Figura 5. Proposta de TMB de línia Diagonal de metro lleuger (TMB, 1988) 

El 1991, l’EMT obre un concurs internacional de propostes de metro lleuger en l'eix Diagonal 
- Baix Llobregat. Es presenten cinc propostes, de les quals quatre són premiades (ATM, 
2014b). El 1993 s’inclou el projecte en el primer Pla Intermodal de Transports (PIT). Quatre 
anys després, el 1997, per iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Barcelona, l’EMT i TMB, es 
construeix un tram pilot de 640 m de via única per on circularan tramvies de diversos 
constructors. També el 1997, l’agència Barcelona Regional comença a redactar el Projecte 
de Concessió del tramvia/metro lleuger Diagonal – Baix Llobregat. 
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Figura 6. Circulació d’un tramvia model Combino, de SIEMENS, pel tram pilot de la Diagonal 

El 1998 s’acorda centralitzar en l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) les competències 
relatives al futur sistema de tramvia/metro lleuger. Aquell mateix any, l’ATM convoca el 
Concurs públic internacional restringit per a la redacció del projecte, la construcció i 
l'explotació del sistema de tramvia/metro lleuger en el corredor Diagonal - Baix Llobregat de 
l'àrea de Barcelona, al què es presenten quatre consorcis diferents. El concurs s’adjudica 
finalment el 27 d’abril de 2000 al Grup Trammet (Tramvia Metropolità S.A.).  

El projecte de Trammet s’aprova el maig de 2001, iniciant-se les obres el juliol de 2002. Les 
proves de funcionament comencen el novembre de 2003. Paral·lelament, s’inicia la 
integració tarifària dels diferents modes de transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
amb l’objectiu d’afavorir la intermodalitat.  

El Trambaix s’inaugura finalment el 3 d’abril de 2004. La primera línia de Trambesòs, la T4, 
lligada al projecte del Fòrum de les Cultures, s’obre un mes més tard. La T5 inicia el servei 
l’octubre de 2006 i la T6 el maig de 2007. 

Tant el període de proves com els primers mesos de funcionament del tramvia venen 
marcats per un elevat nombre d’accidents i altres contratemps (Montilla, 2004; Sierra, 2004; 
Fleta i Gamundí, 2004; Foncillas, 2004), fruit de la introducció d’un nou element en la 
mobilitat urbana al què conductors i vianants no estaven habituats, que donen arguments 
als detractors del tramvia i generen una certa polèmica. Aquest període inicial d’elevada 
accidentalitat, però, s’ha de preveure en qualsevol ciutat en què s’implementi un nou mode 
de transport públic en superfície (Pinter i Portabella, 2004) i se n’adverteix ja en un 
document publicat l’any 1995 pel Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente (MOPMA, 
1995). Transcorregut aquest període, l’accidentalitat torna a nivells normals i les reticències 
s'esvaeixen a poc a poc. Un any després de la seva posada en marxa, es calculava que el 
tramvia havia suposat una reducció en l’ús del vehicle privat de 4.500 cotxes/dia (Muñoz i 
Montaner, 2005). Any rere any, el tramvia ha estat el mitjà de transport més ben valorat pels 
usuaris. Els principals motius de valoració són la seva bona accessibilitat, el confort, la 
seguretat i la seva velocitat comercial. Aquest procès és anàleg al que ocorregué a França, 
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on l’oposició inicial al tramvia es va anar esvaïnt a mida que s’integrà en el dia a dia dels 
cuitadans (Johnson, 2007).  

Des de la seva implantació, el tramvia ha millorat l’accessibilitat del transport públic, reduint 
els temps de viatge fins a un 40% respecte de l’autobús (Solà, 2005). A nivell urbanístic, ha 
permès accelerar el procés de terciarització i canvi residencial que viu el Baix Llobregat, 
mentre que a la banda del Besòs ha constituit l’autèntic eix vertebrador del nou Districte 
22@, donant resposta a la necessitat de transport públic generada per la conversió d’una 
àrea fabril cap a una de residencial i terciària. En relació a l’impacte sobre les activitats 
econòmiques, a nivell global, ha produït una aproximació de la perifèria amb la metròpoli i 
ha donat lloc a àrees de nova centralitat, mentre que, a un nivell més local, ha afavorit la 
reactivació de l’economia, la transformació d’antigues carreteres en avingudes integrades a 
la ciutat, la reforma de carrers, façanes i comerços, l’enderroc d’antigues fàbriques, la 
construcció de nous habitatges i la instauració de nous focus d’activitat (Taravilla, 2010). El 
30% del pressupost de les diferents xarxes estava destinat a obres d’urbanització (Font, 
2006) que han servit per urbanitzar o enjardinar fins a 800.000 m2 de carrer i plantar 2.400 
arbres (TRAM, 2014).  

La qüestió de la unió de les dues xarxes, prevista des dels primers estudis de 1987, 
aprovada l’abril de 2002 (Ferri, 2006) i inclosa en el Pla Director d’Infraestructures (PDI) 
2001-2010 (ATM, 2002), queda encara sense resoldre. Durant els anys següents a la 
inauguració de Trambaix i Trambesòs es produeix un intens debat, polític i ciutadà, sobre la 
necessitat i viabilitat de la unió, en el que se succeeixen les propostes i contrapropostes i 
que capitalitza una part important de la campanya electoral prèvia a les eleccions municipals 
de 2007 (Arroyo, 2007).  

El 2008 s’aprova en el Plenari del Consell Municipal la Mesura de govern per a la 
transformació de l’avinguda Diagonal (Barcelona, 2010b). El 2009 se signen els Acords del 
Pacte per la Mobilitat sobre el Projecte Diagonal (Barcelona, 2009a), que inclouen la unió 
tramviària. 

En el procés de participació ciutadana I.DE.A Diagonal, previ a la Consulta de 2010 (juny-
setembre de 2009), es recullen 175.000 aportacions, provinents de més de 30.000 persones. 
D’elles, el 80% es mostra a favor de la transformació de la Diagonal i el 75% de la 
implantació del tramvia (Barcelona, 2010b).  

El 2010 té lloc la Consulta ciutadana per a la remodelació de la Diagonal, on es presenten 
dues opcions a l’opinió ciutadana, una solució tipus boulevard (opció A) i una tipus rambla 
(opció B). El procés que duu a la consulta, el seu desenvolupament i resultat són fortament 
polititzats, en un debat mediàtic que té ben poc a veure amb les característiques tècniques 
de cada opció i que s’ha qualificat de “precampanya electoral”. Finalment, s’imposa l’opció C, 
“cap de les anteriors” amb el 80% dels vots (Ulied et al., 2011). Des dels diferents grups 
polítics s’interpreta aquest resultat com un rebuig de la ciutadania a la reforma i el projecte 
queda aparcat.  

Actualment, és la inversió amb major rendibilitat de les contemplades en el Pla Director 
d’Infraestructures (PDI), amb una taxa interna de rendiment (TIR) del 45% (ATM, 2012) –un 
ordre de magnitud superior a, per exemple, la Línia 9 del metro (TIR = 3%)–. Fins i tot en 
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l’escenari de mínima demanda, l’actuació manté una rendibilitat molt bona, amb una TIR del 
17,4%, un valor actual net (VAN) de 278 M! i una taxa de retorn (ROI) del 230% (Ulied et 
al., 2011), que li valen la màxima qualificació (A) del Mètode d’Avaluació d’Infraestructures 
del Transport (MAIT) proposat pel Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports (CECCP, 
2010). L’actuació està també inclosa en el Pla d’Acció Municipal (PAM) 2012-2015 
(Barcelona, 2012a), que especifica la necessitat d’unió de la xarxa, però no la manera en 
què aquesta s’ha de realitzar.  

 
Figura 7. Fitxa AX12b, Tramvia Diagonal – Besòs, del PDI 2001-2010 (ATM, 2002) 

2.5. Reformes parcials (2014-2015) 

2.5.1. Tram Francesc Macià – Passeig de Gràcia 

El 2014 s’inicia la reforma del tram Francesc Macià – Passeig de Gràcia, promoguda per 
l’Associació de Comerciants Diagonal Centre com a reacció a les propostes de la Consulta 
de 2010. Aquest projecte, amb el títol de Projecte Executiu de reforma de l’Avinguda 
Diagonal en els àmbits dels passejos, calçades laterals i voreres (Tram Plaça Francesc 
Macià – Passeig de Gràcia) (Torres i Roigé, 2014), s’acorda en el marc de l’Ajuntament 
l’abril del 2013, es licita per a la seva redacció durant l’estiu d’aquell mateix any i s’aprova 
inicialment el 21 de febrer de 2014, amb les obres licitades i iniciades abans del juny 
següent.  

La redacció de dit Projecte estava sotmesa als següents condicionants: 
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• No contemplar el pas del tramvia. 
• Respectar la posició de les fileres d’arbres. 
• No modificar la calçada central. 

Aquesta reforma ignora la major part dels Acords del Pacte per la Mobilitat sobre el Projecte 
Diagonal (Barcelona, 2009a) i els resultats del procés participatiu previ a la Consulta de 
2010 (Barcelona, 2010b), deixa intacte el tram Passeig de Gràcia – Glòries i resol només 
parcialment els problemes de l’avinguda entre Francesc Macià i Passeig de Gràcia. Les 
voreres s’eixamplen fins a la primera línia d’arbrat i les mitjanes redueixen la seva amplada 
per a deixar lloc a una calçada lateral amb un carril de circulació de vehicles i un carril bici 
per sentit, perdent la seva funció de passeig per esdevenir o bé enjardinaments o bé 
accessos a les parades de bus, que circula sempre per la calçada central.  

2.5.2. Plaça de les Glòries 

La Plaça de les Glòries, concebuda per Cerdà com el centre simbòlic i el nus viari més 
important de Barcelona, mai no ha assolit aquesta posició de centralitat que se li pretenia. 
Ans al contrari, durant la majoria del segle XX quedà relegada a la marginalitat, separada de 
la ciutat per les diverses vies de ferrocarril que en ella s’enllaçaven. 

La configuració en anell viari elevat, herència dels Jocs Olímpics de 1992, va permetre de 
resoldre el trànsit en superfície i donar una solució a l’accessibilitat en vehicle rodat, però no 
va contribuir a la millora de la qualitat de vida dels barris propers, sinó que va suposar una 
barrera física, al mateix temps que l’empitjorament de les condicions ambientals i acústiques. 
L’intent de pal·liar aquesta situació amb l’obertura d’un parc en l’interior de la plaça va 
fracassar: amagat per la pròpia anella, el parc esdevingué una zona poc freqüentada i que 
es va anar degradant progressivament fins que, el 2004, se’n va tancar l’accés al públic. 

El 2007 l’Ajuntament i les associacions de veïns dels quatre barris limitants amb la plaça 
(Sagrada Família, Fort Pienc, Poblenou i Clot-Camp de l’Arpa) van consensuar el 
Compromís per Glòries (Barcelona et al., 2007), que definia els paràmetres que havia de 
complir la transformació de la plaça. El 2008 es va aprovar la Modificació del Pla General 
Metropolità (MPGM) que n’havia de permetre la realització.  

Des del mateix Compromís, es demanava que la solució adoptada per la Plaça de les 
Glòries, fos quina fos, comprengués una reserva d’espai per al tramvia (Mascaró, 2007). El 
projecte de reforma guanyador del concurs públic realitzat el 2014, ‘Canòpia Urbana’, 
respecta aquest requisit (Mumbrú, 2014). Aquest projecte també preveu la construcció d’un 
túnel per al pas de vehicles per Gran Via. La construcció d’aquest túnel exigeix el tancament 
de l’Estació de França i l’enderrocament del túnel de ferrocarril que la connecta amb la línia 
ferroviària d’Aragó.  

El mateix 2014 es comença a enderrocar l’anella viària elevada. En la redacció del present 
Projecte Bàsic s’ha considerat que el traçat del tramvia al seu pas per l’actual Plaça de les 
Glòries, inclosa la ubicació de la parada o intercanviador, s’haurà d’ajustar a allò que disposi 
el projecte de reforma d’aquesta plaça, un cop aprovat definitivament.  
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3. Àmbit del Projecte 

3.1. El Pla de Barcelona 

El Pla de Barcelona fou descrit per Cerdà amb les paraules següents: 

Sin estar sembrado de colinas que determinen una red complicada de divisorias y thalwegs, 
y a pesar de que su máxima pendiente general es del uno al cuatro por ciento, presenta una 
superficie que merece la calificación de accidentada desde el momento que se considere 
relativamente al trazado y establecimiento de una nueva población. Se halla surcado por 
ramblas y torrentes cuyos cajeros son en varios puntos, mucho más elevados y, en otros, 
mucho más bajos que el terreno natural. Lo propio sucede con las carreteras y los ferro-
carriles que parten de esta ciudad en diferentes direcciones y que se cruzan entre sí y con 
aquellos torrentes pasando unas veces a nivel, otras por encima o por debajo y siempre 
levantados o encajonados respecto de la superficie del terreno, cuya topografía está 
completamente deformada por la explotación agrícola. (Cerdà, 1855)2 

Aquesta descripció segueix vigent. Si bé avui dia ja no és l’explotació agrícola, sinó la pròpia 
ciutat, la que n’antropoformitza la topografia, l’accidentalitat i la presència d’una important 
xarxa de rambles, torrents i barrancs que drenaven des de la Serra de Collserola cap al mar, 
als que el text fa referència, perduren encara en el traçat i toponímia d’alguns carrers. 

 
Figura 8. Mapa geològic del Pla de Barcelona. 

                                                
2 Cita adaptada a l’ortografia vigent. 
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Geològicament, la ciutat de Barcelona se situa en el marge occidental del mar Catalàbalear 
(Torres i Roigé, 2014). La seva història tectònica implica l’existència d’una sèrie de falles 
normals, aproximadament paral·leles a la línia de costa, que delimiten un conjunt de blocs 
enfonsats (fosses o semifosses tectòniques), entre altres comparativament elevats (horsts). 
Així doncs la Serra de Collserola és un horst situat entre la Fossa del Vallès i la Fossa del 
Pla de Barcelona. Sota el mar, paral·lelament a la costa, una altra falla normal dóna pas a 
una important fossa submarina, coneguda com Fossa de Barcelona. 

Litològicament, els materials més antics són els que formen la Serra de Collserola, on hi ha 
roques metasedimentàries, paleozoiques, principalment pissarres i altres roques (pissarres, 
arenisques, calcàries, lidites, conglomerats, etc), més o menys afectades pel metamorfisme 
de contacte associat als granitoides que afloren al peu de la muntanya. Així mateix, al Nord-
Est del Besós afloren roques granítiques, que també constitueixen el substrat no aflorant de 
gran part d’Horta i Sarrià. Els Turons de la Rovira estan formats per roques paleozoiques, 
amb litologies que van des de pissarres a arenisques, calcàries, dolomies i els seus 
equivalents metamòrfics. En direcció a la costa, a causa de l’enfonsament del substrat, les 
roques paleozoiques queden recobertes per sediments terciaris i quaternaris. 

Els sòls del Pla són de tipus al·luvial i deltaic, amb acumulacions puntuals de dipòsits 
col·luvials de peu de pendent. Són essencialment argiles, llims i costres calcaries. Entre els 
sediments al·luvials i deltaics es troben llims i argiles de les planes d’inundació, maresmes i 
front deltaïc, sorres i graves fluvials i també sorres litorals i de platja. Les terres, però, es 
troben profundament humanitzades, ocupades en tota la seva àrea per la trama de la ciutat. 
En tota l’àrea el sòl està pavimentat, motiu pel qual no es produeixin fenòmens edàfics.  

La xarxa d’escolament superficial està formada per l’esmentat conjunt de torrents o rieres, 
altament desnaturalitzats i que només porten aigua en cas d’avinguda, i els rius Llobregat i 
Besòs. El procés d’urbanització ha comportat la canalització de bona part d’aquestes lleres 
estacionals sota els carrers per on circulen, fins a desguassar a la xarxa de sanejament o al 
mar. Pel que fa a la hidrologia subterrània, l’elevada permeabilitat dels sòls facilita la 
comunicació entre aqüífers. Aquests han estat tradicionalment sobreexplotats i actualment 
acusen la contaminació per intrusió marina frontal i cons d’ascens salí sota les captacions.  

Fruit d’aquest procés d’urbanització, el medi biòtic original ha mudat en una xarxa de parcs i 
jardins amb finalitats al servei del ciutadà, on les comunitats vegetals i animals autòctones 
han estat substituïdes per espècies deslligades de l’ambient zonal i, fins i tot, de la pròpia 
regió Mediterrània, escollides segons criteris ornamentals i/o de comfort. La totalitat del Pla 
consititueix, doncs, un entorn totalment urbà, on el medi natural ha desaparegut.  

El clima hi és temperat-mediterrani. La qualitat de l’aire hi és baixa, fruit de la pròpia activitat 
urbana, amb diverses superacions anuals dels límits establerts de NO2 i PM10 (Barcelona, 
2013b). Els nivells d’immissió sonora presenten fortes variacions entre carrers de la xarxa 
bàsica i de la xarxa local, posant de manifest que la principal font de soroll, en la major part 
de la conurbació, és el pas de vehicles a motor. En la xarxa bàsica aquests nivells són molt 
elevats, sobrepassant freqüentment els límits establerts per les diferents reglamentacions 
d’aplicació. L’àmbit presenta, a més, un elevat grau de contaminació lumínica, amb l’emissió 
de flux superior més alta de Catalunya (Taravilla, 2010).  
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3.2. L’Eixample 

Cobrint la major part del Pla de Barcelona, l’àmbit de l’Eixample s’estén des del Carrer 
Tarragona fins a pràcticament tocar el riu Besòs, integrant en la seva distintiva trama no 
només el districte homònim, sinó també zones properes dels districtes de Sarrià-Sant 
Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó i Sant Andreu, així com la major part del Districte de Sant 
Martí. La seva unitat formal –la trama ortogonal, amb illes axamfranades de planta 
octogonal i interior d’illa quadrat–, constitueix un dels elements més distintius de la ciutat de 
Barcelona.  

En orígen, l’element bàsic d’aquest és la casa multifamiliar entre mitgeres, de 14 m lineals 
de façana i dos pisos per planta, limitada en el seu desenvolupament vertical de manera 
que l’alçada dels edificis a banda i banda del carrer sigui, com a màxim, igual a la pròpia 
amplada de la via, i en la seva profunditat edificable en 26,5 m, garantint així la doble font 
d’il·luminació i ventilació, tant des del carrer com des del pati interior d’illa, tal i com 
demanava el moviment higienista. Aquesta es disposa en illes o “intervies” de 113 m de 
costat (133 m entre eixos de carrer), amb xamfrans de 800 m2 que doblen l’espai viari 
disponible en les interseccions i que permeten avui dia les operacions de càrrega i 
descàrrega sense interferir en la fluïdesa del trànsit (Serratosa, 2007). 

La vialitat s’organitza en una xarxa ortogonal i homogènia, instrument d’una volguda ciutat 
igualitària i funcionalment eficient, amb carrers d’amplada estàndard de 20 m, en què els 
usos es reparteixen de manera equitativa: 50% (els 10 m centrals) per al trànsit rodat i 50% 
(repartits en dues voreres de 5 m cada una) per al trànsit pedestre. La xarxa viària 
cohesiona, articula i homogeneïtza la ciutat. És el suport estable d’unes edificacions amb 
variants, d’estils i disposicions diferents i amb oscil·lacions en alçada i profunditat.  

 
Figura 9. “Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona y proyecto de su Reforma y Ensanche”  
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Aquesta malla, però, també presenta alteracions, justificades pel relleu, la voluntat de 
preservar les construccions existents i les necessitats mobilitat i de connexió amb el territori 
i el món. Sobre ella es disposen una sèrie de carrers principals o vías trascendentales, on 
es preveu el pas de tots els modes de transport (Magrinyà, 2010). Aquestes vies, de 50 m 
d’amplada, trenquen la monotonia de la retícula ortogonal i tenen per objectiu encaminar la 
mobilitat, connectant la ciutat amb la resta del territori. 

L’Eixample es construí, doncs, seguint unes regles molt determinades. Unes regles, però, 
profundament centrades en l’ésser humà, que dónen més importància al contingut (les 
persones) que al continent (les vies i intervies), tot cercant una ciutat funcional, salubre, 
igualitària i socialment cohesionada. I al mateix temps unes regles que no s’apliquen a un 
món matemàtic ideal, sinó que requereixen flexibilitat i presenten excepcions i compromisos 
per tal d’adaptar-se a la realitat preexistent. Aquestes regles, amb majors o menors 
modificacions al llarg del temps, han regit el desenvolupament de Barcelona al llarg dels 
darrers 150 anys i són la base de les actuals Normes Urbanístiques del Pla General 
Metropolità (PGM), instrument de regulació del règim urbanístic a la ciutat.  

3.3. L’Avinguda Diagonal 

Amb una longitud d’aproximadament 11 km, la Diagonal és el carrer més llarg de Barcelona, 
travessant-la de Llobregat a Besòs i de muntanya a mar, així com el més ample, amb fins a 
92 m de secció en el tram que connecta la Zona Universitària amb la Plaça de Maria 
Cristina (Permanyer, 2001) i 50 m en el seu tram central. Pertany en la seva totalitat a 
l’anomenada “xarxa bàsica”, aprovada en Decret d’Alcaldia del 16 de novembre de 2005, en 
les següents categories segons el tram (Barcelona, 2012b): 

 
Figura 10. Jerarquia de la xarxa viària (Barcelona, 2013b) 
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• Via d’accès:  
- des del límit del municipi (connexió amb B-23) fins a Avinguda de Sarrià.  
- de Carrer Aragó a Carrer de la Marina. 

• Connexió de primer nivell:  
- d’Avinguda de Sarrià a Plaça de Francesc Macià.  
- de Carrer del Taulat a Carrer Llull. 

• Connexió de segon nivell:  
- de Plaça de Francesc Macià a Carrer Aragó.  
- de Carrer de la Marina a Carrer Llacuna.  

• Altres vies de connexió: trams restants. 

L’àmbit d’actuació es centra en l’anomenada “Diagonal central”, corresponent al tram entre 
la Plaça Francesc Macià i la Plaça de les Glòries, fins a entroncar amb les actuals xarxes 
del Trambaix i el Trambesòs. Correspon a un tram d’aproximadament 3,8 km de longitud i 
secció aproximadament constant de 50 m d’amplada nominal, el què constitueix una 
superfície aproximada de 190.000 m2. Segons dades de l’Ajuntament de Barcelona 
(Barcelona, 2010b), prèvies a les reformes parcials de 2014, l’espai per a vianants en 
l’àmbit és de 32.186 m2 (un 17%), mentre que la superfície verda és de 14.040 m2 (el 7,4%). 
S’hi comptabilitzen 1.130 arbres, la majoria dels quals arrenglerats en les característiques 
quatre fileres, una a cada banda de les dues tercianes, 204 bancs i 649 punts d’enllumenat 
urbà. En aquest darrer cas, es manifesta la voluntat de l’Ajuntament de reduir-ne el nombre, 
però augmentar-ne l’eficiència. 

Com s’ha indicat, l’Avinguda Diagonal discorre sobre una plana, actualment urbanitzada, 
constituïda per formacions superficials quaternàries i dipòsits d’orígen al·luvial i deltaic. Dels 
sondejos realitzats per a diversos projectes desenvolupats a les immediacions del tram 
central de l’Avinguda (López, 2014; Torres i Roigé, 2014), es desprèn la presencia de les 
següents unitats litològiques:  

• Rebliments (R): Formen una capa superficial, continua i heterogènia, barrera del 
sediments quaternaris remoguts per les obres de la ciutat, deixalles i runa, en alguns 
casos amb presència de sòl vegetal argilòs amb restes d’arrels. Presenten gruixos 
normalment no superiors als 5 m, i en mitjana entre 1 i 2,4 m. 

• Quaternari (Q): Forma una capa amb un gruix variable d’entre 4,6 m i 28,3 m, i de 
mitjana 14 m. Els sediments quaternaris són principalment argiles i llims, marrons-
vermellosos, amb freqüents capes de graves (fragments de pissarres, cornianes i 
altres roques metamòrfiques) i sorres silícies, així com nivells de nòduls i crostes 
carbonatades blanquinoses. La distribució de les diferents litologies dintre del 
Quaternari es força irregular, però no aleatòria. S’identifica una unitat basal (Q1) de 
graves, d’ 1 a 5 m de gruix i fins a 10 m excepcionalment, composada per còdols 
força gruixuts, de fins a 10 cm, englobats en una matriu cohesiva de sorra grollera, 
argilosa, de color marró. Per damunt hi tenim una segona unitat (Q2) d’argiles que 
inclouen graves i gravetes de forma dispersa o en forma de capes lenticulars de 
poca continuïtat lateral. També inclou freqüents nivells amb nòduls i crostes de 
carbonats i de sorres argiloses. Es reconeix en tot el tall de forma pràcticament 
continua, amb gruixos normals d’entre 10 i 20 m. La part superior de la sèrie 
quaternària forma una tercera unitat (Q3) argilosa de color marró fosc o vermellós, 
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més pura, sense graves i amb una major presencia dels nivells carbonatats. Aquesta 
unitat te un desenvolupament molt variable: en alguns sondejos no s’identifica 
mentre que en d’altres pot arribar a tenir gruixos de fins 15 m.  

• Terciari (T): Els sediments terciaris formen una sèrie monòtona, composada 
principalment per sorra i capes menors d’argiles margoses, sense que es puguin 
diferenciar unitats. La sorra es silícia, principalment de gra fi-mig, de color ocre o 
beige, generalment bastant neta i sense cossolar, però també es descriuen nivells 
de sorra grollera i ocasionalment de graves.  

En l’anomenada “nova Diagonal”, corresponent al tram entre Plaça de les Glòries i el mar, 
fora de l’àmbit del Projecte, s’identifiquen també dipòsits deltaics més recents, formats 
durant el període holocè, i altres dipòsits d’orígen antropomòrfic, corresponents a les terres 
guanyades al mar.  

Els materials descrits formen un únic aqüífer lliure, granular, amb un nivell freàtic comú en 
qualsevol dels sediments. El nivell freàtic oscil·la entre els 15 i 20 m de profunditat. 

  



 

 
Document nº 1: Memòria 23 

 

Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

4. Anàlisi de la situació actual 

4.1. Descripció de l’Avinguda Diagonal 

4.1.1. Tram B-23 – Plaça Francesc Macià 

L’Avinguda Diagonal esdevé una via urbana a l’altura del parc de Cervantes, on connecta 
amb l’autovia B-23 poc després que aquesta travessi la Ronda de Dalt a desnivell. Compleix 
així amb la seva funció de vía trascendental en encaminar gran part del trànsit que arriba 
per la vall del Llobregat. 

La Diagonal té, en aquest punt, la seva amplada màxima: fins a 92 m de secció, que es 
mantenen fins a la Plaça de Maria Cristina. A la calçada central trobem dos carrils per sentit 
més tres de sentit alternatiu, que poden ser oberts a la circulació sortint o entrant en funció 
de les necessitats del trànsit. Compta amb dos carrils addicionals en sentit Besòs en el 
lateral, on també s’hi ubiquen, en determinats trams, zones d’aparcament. La terciana de 
costat mar és ajardinada o sense pavimentar, mentre que al costat muntanya el parc s’estèn 
fins a la calçada central. L’amplada de les voreres és variable. 

El lateral en sentit Llobregat acaba a l’alçada del Carrer Manuel Ballbé. La seva presència i 
dimensions són poc constants en aquest tram. Presenta dos carrils entre Manuel Ballbé i 
González Tablas. En canvi, en la intersecció amb aquest darrer, davant de la Facultat 
d’Economia i Empresa, trobem tres carrils, dos carrils bus amb parada i dues bandes 
d’aparcament. Entre la Facultat d’Economia i Empresa i el Carrer Tinent Coronel Valenzuela 
es disposa d’un sol carril, amb aparcaments a dues bandes. El lateral no té continuïtat entre 
Tinent Coronel Valenzuela i Pere Duran Farell, desapareixent al llarg de tota la façana de 
Palau Reial, per a reprendre la configuració anterior, amb un sol carril de circulació entre 
dues bandes d’aparcament, entre el carrer de Pere Duran Farell i la Plaça de Pius XII.  

El tramvia s’incorpora a l’avinguda Diagonal en la intersecció amb el Carrer d’Adolf Florensa, 
en l’habitual configuració de doble via en plataforma segregada, ocupant l’espai que 
correspondria a la terciana del costat mar. En aquesta secció, un dels dos carrils en cada 
sentit de la calçada central ha esdevingut carril bus, mentre que els carrils de sentit altern es 
mantenen i el lateral en sentit Besòs afegeix un tercer carril, reservat a la circulació 
d’autobusos i taxis.  

La mitjana del costat de muntanya, en canvi, pren gairebé la consideració de via verda, 
discorrente entre els jardins projectats per Nicolau Ruibó. En aquest costat, l’assollellat, s’hi 
concentra l’arbreda, variada i canviant per a trencar la monotonia del passeig: entre altres, 
plataners, roures, pins, acàcies, oms, tarongers, àlbers blancs i tipuanes (Permanyer, 2009). 
Entre González Tablas i Tinent Coronel Valenzuela, aquests s’ordenen en un traçat sinuós 
on hi conviuen vianants i bicicletes, mentre que prenen una configuració molt més rectilínia 
a partir de Pere Duran Farell, segregant els espais d’estança, jardins i bancs, en la seva 
part més propera al lateral, dels de circulació de vianants i bicicletes, en vorera bici de doble 
sentit a la part central. Tot i la generosa amplada de la terciana, aquesta configuració 
genera els conflictes habituals en les vies amb vorera bici, en envair els vianants l’espai 
destinat a la circulació de bicicletes i viceversa. Un segon tipus de conflicte es produeix en 
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no utilitzar els ciclistes, especialment en sentit Llobregat, l’espai que se’ls reserva, circulant 
en canvi per la vorera del costat mar, força més estreta i destinada únicament al trànsit 
pedestre. 

La secció de l’avinguda es manté constant fins a la Plaça de Maria Cristina, amb la sola 
excepció del lateral del costat muntanya, que presenta dos carrils i dues bandes 
d’aparcament entre Plaça de Pius XII i el Carrer del Doctor Ferran i tan sols dos carrils entre 
aquest i la Plaça de Maria Cristina. Prop de la intersecció amb Plaça Pius XII, la banda 
d’aparcament de la dreta, en oblicu, es reordena a aparcament en fila per a deixar lloc a un 
tercer carril que permet el gir a la dreta en dita plaça. 

A partir de la Plaça de Maria Cristina, l’amplada de l’avinguda es redueix, passant de 92 m a 
84 m. La densitat de l’arbrat augmenta respecte dels trams anteriors, amb freqüents 
ajardinaments a la vorera de muntanya, que s’estructura sovint en dos nivells. La secció del 
lateral del costat muntanya esdevé constant, amb dos carrils més una banda d’aparcament 
que es mantenen fins a la Plaça de Francesc Macià. En la calçada central, conserva la 
configuració en un carril i un carril bus en sentit Llobregat, així com els tres carrils 
reversibles, però desapareix el carril bus en sentit Besòs, esdevenint un carril convencional. 
A partir d’aquest punt, els autobusos que circulen en sentit Besòs ho fan pel carril reservat 
al lateral del costat mar, la secció del qual es manté constant des de la intersecció amb el 
Trambaix al Carrer d’Adolf Florensa fins a Avinguda de Sarrià.  

La secció es manté constant entre Plaça de Maria Cristina i Avinguda de Sarrià. En aquesta 
intersecció, com s’ha apuntat, desapareix el carril bus durant un curt tram, per reaparèixer, 
aquest cop en el costat esquerre –a fi de facilitar l’accès dels autobusos a la Plaça de 
Francesc Macià amb prioritat semafòrica–, a l’altura del Carrer Fra Luis de Granada. Entre 
Fra Luis de Granada i Francesc Macià, aproximadament a l’altura del Carrer de Loreto, 
desapareixen també els carrils reversibles de la calçada central, arribant aquesta a 
Francesc Macià amb dos carrils i carril bus en sentit Llobregat i quatre carrils en sentit 
Besòs.  

El tramvia arriba a la seva estació final just abans de la Plaça Francesc Macià. Aquesta és 
l’única estació del Trambaix a la Diagonal amb andana central, éssent la resta configurades 
amb andanes laterals.  

 

Figura 11. Secció de la Diagonal en el tram Fra Luis de Granada – Francesc Macià (López, 2014) 
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4.1.2. Tram Plaça Francesc Macià – Passeig de Gràcia 

4.1.2.1. Situació prèvia a la reforma parcial de 2014-2015 

A partir de la Plaça Francesc Macià, la Diagonal manté una secció més o menys constant, 
de 50 m d’amplada, i simètrica, amb una calçada central i dos laterals, separats per 
tercianes. En cada sentit, tenim dos carrils de trànsit general i un carril bus en la calçada 
central i dos carrils més en el lateral.  

La secció tipus de l’avinguda en aquest tram consisteix en: 

• Vorera: 3,00 m 
• Lateral: 5,00 m 
• Terciana: 9,20 m 
• Calçada central: 15,60 m 
• Terciana: 9,20 m 
• Lateral: 5,00 m 
• Vorera; 3,00 m 

 
Figura 12. Secció del tram central de la Diagonal (Barcelona, 2010a) 

Les voreres, de 3 m o menys d’amplada, són estretes i poc acollidores, i la major part del 
transit pedestre circula per les tercianes, que es troben saturades d’usos: a més del trànsit 
de vianants, s’hi situa la circulació de bicicletes, amb un carril per sentit i les friccions 
esperables de la convivència d’ambdós modes en un mateix espai, reduït i saturat, a més de 
nombrosos usos d’estança, tals com jardins, dues fileres d’arbrat, parades de bus i la 
presència de negocis en via pública, com ara quioscos de diaris i revistes. L’absoluta 
majoria del mobiliari urbà, així com l’enllumenat, se situa també sobre les tercianes, degut a 
que les voreres són massa estretes per a complir aquesta funció. Addicionalment, tot i que 
no es permet l’aparcament de vehicles motoritzats, les motos ho fan sobre les tercianes, 
sense que hi hagi determinat un espai d’estacionament per a aquest tipus de vehicle, el què 
redueix significativament l’amplada efectiva restant. Només en aquest tram, hi aparquen de 
mitjana unes 1.121 motos en dia laborable. De tot plegat en resulta una mobilitat incòmoda, 
tant per al vianant com per al ciclista, no només en les voreres sino també en les tercianes. 
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La mobilitat en automòbil no és gaire més còmoda: en la calçada central els carrils de 
circulació ténen una amplada de 2,48 m i els carrils bus de 2,85 m (Torres i Roigé, 2014), 
tan sols 40 cm més amples que el propi bus, el què provoca freqüents invasions als carrils 
adjacents. Els dos carrils de circulació en les calçades laterals en molts trams acaben 
funcionant com si en fossin un de sol, a causa de l’estacionament il·legal de vehicles davant 
de la manca de punts de càrrega i descàrrega a l’avinguda. En efecte, l’únic punt de càrrega 
i descàrrega d’aquest tram és el d’Enric Granados, que disposa de tres places. 

Amb tot, aquest és el tram de la Diagonal amb major activitat comercial, en especial en el 
costat muntanya, on es dóna la major presència de firmes comercials (Cía, 2007b). Aquests 
establiments juguen un doble paper de comerç de centralitat i també de proximitat, entre les 
famílies residents a l’Eixample, però té menys capacitat d’atraure trànsit que els eixos de 
districte o l’hipercentre (Tarragó et al., 2012). L’activitat comercial decreix a partir de 
Passeig de Gràcia i, molt especialment, a partir de Passeig de Sant Joan.  

La majoria d’espais de càrrega i descàrrega es troben en els carrers contigus. En el tram 
entre Plaça de Francesc Macià i Passeig de Gràcia, l’únic espai de càrrega i descàrrega 
existent actualment és el del carrer Enric Granados. Aquest espai compta amb tres places. 

Catorze línies de bus regular de TMB circulen per la Diagonal entre Francesc Macià i les 
Glòries, concentrats majoritàriament entre Francesc Macià i Passeig de Gràcia. Aquests 
autobusos circulen normalment per la calçada central, però en determinats trams ho fan pel 
lateral, on els carrils són tan amples com el propi autobús, amb el què la invasió del carril 
annex és inevitable i, de nou, acaben funcionant com si fossin un de sol. Algunes 
d’aquestes línies tenen permès el gir a la dreta des de la calçada central, el què genera 
conflictes amb els vianants i les bicicletes que circulen per la terciana, així com afectacions 
al trànsit en la pròpia calçada central. 

L’arbrat és en aquest tram molt més homogeni que en la varietat de jardins que amenitzen 
el passeig des de Palau Reial a Francesc Macià, limitant-se principalment als emblemàtics 
plataners i palmeres. Cal destacar que l’estat general d’aquests arbres no és bo i que la 
majoria d’ells pateixen afeccions o es troben en males condicions, en gran part a causa de 
la situació propera al monocultiu que viu a l’avinguda, principal catalitzador de la propagació 
de plagues. L’esperança de vida de més del 50% d’aquest arbrat no arriba als 15 anys 
(Balanzà, 2010; Barcelona Informa, 2010).  

4.1.2.2. Reforma parcial (2014-2015) 

La passada primavera de 2014 es varen iniciar les obres de reforma del tram Francesc 
Macià – Passeig de Gràcia, en l’àmbit de les tercianes, les calçades laterals i les voreres. 
Aquest projecte obeïa a dos condicionants principals: 

• Respectar la posició de les fileres d’arbres. 
• No modificar la calçada central. 

En resulten dues seccions transversals tipus, ambdues simètriques:  

• Secció amb terciana enjardinada:  
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- Calçada central: sense modificar 
- Terciana: 2,50 m 
- Carril bici: 2,00 m  
- Calçada vehicles 3,00 m 
- Banda de serveis: 2,20 m 
- Vorera: 7,00 m – 7,50 m  

• Secció amb terciana de parada bus:  
- Calçada central: sense modificar 
- Terciana: 3,00 m 
- Carril bici: 1,50 m 
- Calçada vehicles 3,00 m 
- Banda de serveis: 2,20 m 
- Vorera: 7,00 m – 7,50 m  

 
Figura 13. Secció amb terciana enjardinada (Torres i Roigé, 2014) 

Així, s’arriba a una secció subòptima, on no hi ha lloc per al tramvia i on es perllonga el 
caràcter de via ràpida de l’avinguda. Les voreres s’eixamplen fins a la primera línia d’arbrat. 
Les mitjanes redueixen la seva amplada per a deixar lloc a una calçada lateral amb un carril 
de circulació de vehicles i un carril bici per sentit, perdent la seva funció de passeig per 
esdevenir o bé enjardinaments o bé accessos a les parades de bus, que circula sempre per 
la calçada central. En resulta una secció no homogènia, sinó amb eixamplaments i 
estrenyiments del carril bici, que absorbeix el canvi d’amplada entre la terciana enjardinada 
(2,50 m) i la terciana amb parada de bus (3,00 m). Així, es produeixen freqüents colls 
d’ampolla, no només per als ciclistes, sino també per als vianants que volen accedir a 
aquestes parades de bus, que es veuen obligats a circular per un espai molt reduït entre els 
arbres i les dues calçades.  

Es manté també la disposició en tres calçades, així com la complexa relació entre elles. La 
connectivitat de ciutat es farà pel tronc central, des d’on es mantindrà la impossibilitat de 
girar en les interseccions, mentre que els carrils laterals –un per sentit, front als dos de la 
situació anterior– concentraran una sèrie d’usos, entre els què es compten la mobilitat local, 
la circumval·lació sud del casc antic de Gràcia (sentit Llobregat), la càrrega i descàrrega, els 
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accessos dels veïns a finques i aparcaments i l’encotxament i desencotxament. Aquesta 
reforma preveu índexs de saturació superiors al 100% en la pràctica totalitat del lateral de 
banda mar (Torres i Roigé, 2014). 

 
Figura 14. Saturació prevista en la reforma parcial F. Macià – Pg. de Gràcia (Torres i Roigé, 2014) 

La saturació de la calçada lateral, afegida al fet de comptar amb un únic carril, que es veu 
com una trampa en cas de detenció dels vehicles per a encotxaments i desencotxaments, 
accès a les places de càrrega i descàrrega o als aparcaments i finques o, en el gir a la dreta, 
per a permetre el pas dels vianants, provoca que molts cotxes optin per circular per la 
calçada central, girant a la dreta il·legalment des d’ella, per la qual cosa han de tallar les 
trajectòries tant dels vehicles que circulen pel carril lateral com de les bicicletes que ho fan 
per l’espai que tenen reservat. A més, l’acumulació de vehicles esperant a realitzar el gir a 
la dreta en les interseccions que ho permeten, per tal de cedir la prioritat als vianants que, 
provoca que els vehicles que pretenen seguir recte per la calçada lateral envaeixin el carril 
bici, en particular en les interseccions, on no és viable la seva protecció. Aquests moviments 
transversals il·legals, alimentats per la saturació d’usos de la calçada lateral, provoquen 
situacions de marcada inseguretat. 

4.1.3. Tram Passeig de Gràcia – Passeig de Sant Joan 

Passada la Plaça de Joan Carles I, que marca la intersecció de la Diagonal amb Passeig de 
Gràcia, es recupera la configuració en tres calçades, dues laterals amb dos carrils cada una 
i una central amb dos carrils i un carril bus per sentit, separades per tercianes. Les voreres 
veuen encara més reduïda la seva amplada, arribant-se a 1 m en determinats trams de la 
banda de muntanya. El carril bus, tant en sentit Llobregat com en sentit Besòs, desapareix 
una illa abans de Passeig de Sant Joan per facilitar la incorporació de tots els vehicles a la 
Plaça de Mossèn Jacint Verdaguer.  
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Les quatre fileres d’arbrat, una a cada banda de cada una de les dues tercianes, són en 
aquest tram diferents a la resta de l’avinguda, ja que abandonen les característiques 
palmeres de gran port en favor d’una espècie que no es troba en altres trams més que de 
manera aïllada: l’alzina.  

La situació en aquest tram és la mateixa que la del tram Francesc Macià – Passeig de 
Gràcia abans de l’actuació parcial de 2014: voreres estretes, tercianes saturades d’usos, 
manca de punts de càrrega i descàrrega, estacionament il·legal, friccions entre modes, etc. 
A més, presenta problemes propis, com ara una activitat comercial molt reduïda i de poc 
valor afegit i un paisatge urbà força degradat en determinats trams.  

4.1.4. Tram Passeig de Sant Joan – Carrer de Marina 

Després de la Plaça de Mossèn Jacinto Verdaguer, que marca la intersecció amb Passeig 
de Sant Joan, la secció experimenta una variació notable: només existeix carril bus en sentit 
Besòs, i només fins a la intersecció amb València – Nàpols. A partir d’aquest punt, 
desapareix el trànsit d’autobusos municipals al llarg de l’avinguda i tots els carrils, els tres 
del central i els dos del lateral en cada sentit, són convencionals. 

 
Figura 15. Plànol de bus en el tram F. Macià – Glòries. S’observa el buit entre València i Glòries 

Una nova diferència és l’aparició de contenidors de recollida de residus: no existeixen 
contenidors entre Plaça Francesc Macià i Plaça Verdaguer, ja que en aquest tram la 
recollida es realitza porta a porta (Barcelona, 2013a). En canvi, entre Plaça Verdaguer i 
Carrer de Marina es troben actualment contenidors a la intersecció Diagonal – Nàpols, 
sobre la calçada, i a la intersecció Diagonal – Sardenya, sobre vorera. 

La Diagonal cedeix pràcticament tota la seva secció al trànsit de vehicles en la confluència 
Diagonal – Aragó – Marina, un espai que el Laboratori d’Urbanisme de Barcelona (LUB) no 
va dubtar en catalogar com “la màxima desolació a l’Eixample Cerdà” (UPC, 2013). En 
aquesta intersecció, la Diagonal té ni més ni menys que 7 carrils en direcció Llobregat i 3 
(més una banda d’aparcament) en sentit Besòs, que venen a afegir-se als 5 carrils d’Aragó i 
als 6 (i dues bandes d’aparcament) de Marina, a més dels confluents 4 carrils de Sardenya i 
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2 (més una banda d’aparcament) de Consell de Cent per a donar lloc a un autèntic malson 
per al vianant.  

La presència, a només dos carrers, de la Sagrada Família, fa que s’hi afegeixi la pressió del 
turisme, foragitat de les illes contigües a la basílica i que ha vingut a refugiar-se en aquest 
espai amb la creació de 22 places d’estacionament per a autocars. 

4.1.5. Tram Carrer de Marina – Plaça Glòries 

A partir del carrer Marina, la Diagonal modifica totalment la seva configuració per adoptar la 
d’un passeig amb una calçada per sentit, zones d’aparcament abundant i una gran rambla 
central. En sentit Besòs, compta amb dos carrils i filera d’aparcaments a ambdós costats. 
En sentit Llobregat, són tres els carrils de circulació, amb una banda d’aparcament d’us 
general a l’esquerra i una altra a la dreta reservada a l’estacionament d’autobusos. Aquesta 
banda reservada arriba fins al Carrer Padilla, on dóna lloc a una banda d’estacionament 
corrent, i s’estén també a carrers contigus com Consell de Cent. Els contenidors es troben 
integrats a les bandes d’aparcament. 

 
Figura 16. Places d’estacionament per autocars al voltant de Sagrada Família 

La rambla central està ajardinada a tots dos costats, amb l’ús intercalat de plataners i 
palmeres canàries, de tronc baix, sobre una coberta cespitosa. El paviment d’aquesta 
rambla és de mescla bituminosa. Consta també d’un carril bici de doble sentit, sobre la 
rambla central. La configuració amb carril bici sobre la rambla dóna lloc a freqüents 
conflictes entre vianants, per als quals es tracta d’una zona de passeig i, sovint, d’estança, i 
les bicicletes, per a les quals constitueix una via de pas. 

En aquest tram, la secció està fortament condicionada pel pas a poca profunditat del túnel 
de ferrocarril que connecta l’Estació de França amb la línia d’Aragó: la rambla central està 
enrasada amb la calçada del costat muntanya, deixant un important desnivell amb la 
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calçada de costat mar. Aquest desnivell se salva amb un important talús i, en la majoria de 
passos de vianants, amb esglaons, que constitueixen una important barrera arquitectònica. 
Tot i els esforços que s’han realitzat per rebaixar aquest talús, aquesta zona segueix 
presentant problemes, tant en matèria d’accessibilitat com de seguretat ciutadana, ja que el 
menor nivell de vorera de costat mar en relació a la resta del carrer en limita la visibilitat des 
d’altres punts, al mateix temps que li resta il·luminació. L’escassa activitat comercial del tram 
contribueix a rebaixar la percepció de seguretat. 

La diferència de nivell entre la rambla central i la calçada del costat mar arriba al seu màxim 
–fins a 2 m– entre el Carrer Padilla i el Carrer Castillejos, a partir del qual ambdues 
conflueixen i continuen al mateix nivell. També és conseqüència d’aquest túnel el fort 
pendent entre els carrers de Marina i Lepant, que podria ser suavitzat amb l’enderroc del 
mateix, millorant així l’accessibilitat general de la zona. 

4.1.5. Tram Plaça Glòries – Rambla de Prim 

A partir de la Plaça de les Glòries, la Diagonal es reconcilia amb el tramvia, que circula aquí 
en plataformes separades, annexes a la rambla central. La secció és simètrica, amb una 
calçada de dos carrils i un carril bus en cada sentit i carril bici sobre vorera, disposat també 
de manera simètrica, a banda i banda de la plataforma central. El paviment de la mateixa 
segueix sent de mescla bituminosa i els arbres ja no estan plantats en jardineres contínues, 
sinó en escocells. Hi ha quatre fileres d’arbres en total, una a cada vorera i una a cada 
cantó de la rambla, on tornem a trobar els característics plataners, acompanyats de 
palmeres datileres de gran port. Les bandes d’arbrat s’aprofiten per situar-hi la il·luminació, 
els pals de la catenària i les parades del tramvia. Els bancs se situen per davant del carril 
bici, per reduir conflictes i proporcionar una certa separació d’espais. Les voreres són força 
estretes i, a més, es veuen ocupades per contenidors i per alguns negocis en via pública, 
com ara gasolineres. La majoria del trànsit pedestre es concentra sobre la rambla central. 

En aquest tram es recupera l’activitat comercial, ben minsa entre Passeig de Sant Joan i la 
Plaça de les Glòries. En ell conviuen els usos tradicionals del Poblenou i els nous trànsits 
atrets pel Districte 22@. La secció tampoc no és la ideal. D’una banda, el carril bici sobre la 
rambla central, tot i la segregació parcial que ofereix el mobiliari urbà, crea friccions amb els 
vianants, en envair uns o altres l’espai reservat a l’altre mode. De l’altra, la disposició del 
tramvia en dues plataformes separades, annexes a banda i banda de la rambla central, en 
complica molt l’explotació, ja que el fet de no poder disposar de canvis d’agulles que 
permetin als vehicles passar d’una via a l’altra per sobrepassar un possible tramvia avariat 
fa que, en cas d’incidència, s’hagi de tallar el servei a tot el tram.  

La secció es manté constant fins a la intersecció amb els carrers de Josep Pla i de Llull, on 
les voreres s’eixamplen i la rambla central desapareix, donant lloc a la unió de les dues vies 
del tramvia en una sola plataforma central. L’única parada que trobem en aquest tram, 
Maresme, és d’andana central. Les bicicletes circulen sobre la vorera del costat muntanya, 
en carril reservat de doble sentit. El carril bus de la banda de muntanya es converteix en 
una banda d’aparcament; el de banda mar es manté. En cada sentit trobem dos carrils 
convencionals. Amb aquesta configuració s’arriba al Parc del Fòrum, zona totalment 
peatonal, on la Diagonal esdevé part del mateix. 
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4.1.6. Taula-resum 

 
Taula 1. Resum de les seccions actuals de l’Avinguda Diagonal 
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4.2. Mobilitat a l’Avinguda Diagonal 

L’Avinguda Diagonal constitueix una peça clau en l’esquema de mobilitat de la ciutat de 
Barcelona. Tradicionalment relegada a una situació perifèrica dins dels hàbits de passeig i 
relació dels ciutadans, ha anat adquirint al llarg del segle XX i principi del XXI caràcter de via 
ràpida urbana, reservada al vehicle privat. Paradoxalment, és la via de l’Eixample amb la 
velocitat comercial més baixa, 8 km/h (Taravilla, 2010), mentre que els carrers mar"
muntanya tenen una velocitat comercial de 17 km/h i els carrers Llobregat"Besòs de 23 
km/h (Barcelona, 2014b). Això dóna lloc a una segona paradoxa: per a un itinerari qualsevol 
al llarg de l’avinguda, el temps de viatge resulta inferior si es realitza pels catets que si es fa 
per la hipotenusa (Barcelona, 2010a). No obstant, aquests itineraris alternatius només 
existeixen al costat mar del carrer. Al costat muntanya, a causa de la discontinuïtat viària de 
Gràcia, la Diagonal és l’única ruta paral·lela al mar disponible fins a la Ronda General Mitre. 

La capacitat total al llarg de la Diagonal actual es quantifica en 400.000 viatges/dia en 
ambdós sentits, dels quals 136.000 (34%) corresponen al vehicle privat, 132.000 (33%) a la 
circulació a peu, 88.000 (22%) a l’autobús i 44.000 (11%) a la bicicleta (Barcelona, 2010a). 
Des del punt de vista de la demanda, el flux més important correspon al trànsit privat, 
distribuint-se de manera molt heterogènia: mentre la mitjana de tot l’àmbit és d’uns 66.000 
vehicles/dia, la del tram Francesc Macià – Passeig de Gràcia és d’uns 87.000 vehicles diaris, 
amb un màxim en el punt més carregat, entre Via Augusta i Passeig de Gràcia, de fins a 
105.500 vehicles/dia. El transport públic, constituït per múltiples línies d’autobusos urbans, 
té un flux de més de 3.000 persones per hora i sentit. El flux pedestre és de 20.000 vianants 
diaris de mitjana al llarg de l’avinguda. Les bicicletes comptabilitzades oscil·len entre les 800 
i les 2.800 circulacions diàries per sentit. S’hi afegeixen els fluxos transversals a la via, 
corresponents a uns 500.000 vianants i 500.000 vehicles diaris (Aroca i Muñoz, 2008). 

 
Figura 17. Aranya de trànsit de Barcelona, 2009, detall (Barcelona, 2009b) 
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La Diagonal, en l’àmbit del Projecte, consta de tres calçades amb una interacció complexa. 
A l’obligatòria prohibició dels girs a l’esquerra en carrers de doble sentit adoptada a tot 
Barcelona, per motius de seguretat i fluidesa, s’hi afegeix la també obligada prohibició dels 
girs a la dreta des de la calçada central; ja que, en cas contrari, tallarien la trajectòria dels 
vehicles que circulen pel lateral. Això confereix a aquesta calçada característiques de via 
passant, independent de la ciutat, convertint-la en un autèntic tub del què només és possible 
sortir en les diferents interseccions rotatòries de l’àmbit: les places de Francesc Macià, Joan 
Carles I i Mossèn Jacinto Verdager; o bé en el nus Diagonal – Aragó – Marina.  

Aquest fet també suposa una càrrega desproporcionada sobre les calçades laterals, les 
úniques que permeten vehicular la mobilitat local i que, a més, han d’acollir altres usos, com 
ara la càrrega i descàrrega, l’encotxament i desencotxament i l’accès a les finques i 
aparcaments públics i privats. Actualment existeixen dos carrils de circulació en aquestes 
calçades laterals, que en molts punts acaben funcionant com si en fossin un de sol, a causa 
de la indisciplina circulatòria causada, en part, per la manca de punts de càrrega i 
descàrrega a l’avinguda (Torres i Roigé, 2014). Per acabar d’agreujar la situació, la reforma 
parcial de 2014 elimina un d’aquests carrils entre Plaça Francesc Macià i Passeig de Gràcia, 
deixant-ne només per sentit per a absorbir la totalitat de la mobilitat local, a més de la resta 
d’usos esmentats. Aquesta sobrecàrrega d’usos no és trivial, ja que aquests carrils laterals 
únics quedaran obstruïts, i sense cap alternativa de pas, cada cop que un vehicle efectuï 
maniobres d’accès a les finques o d’entrada i sortida de les places de càrrega i descàrrega.  

A la complexitat intrínseca de la mobilitat al llarg de l’avinguda s’hi afegeix el problema de 
seccionament que la Diagonal produeix sobre la xarxa ortogonal, fruit de la seva pròpia 
implantació geomètrica sobre l’Eixample. La Diagonal i la trama ortogonal es corresponen 
amb estructures de mobilitat molt diferents i l’obliqüitat de l’avinguda provoca una dispersió 
de cruïlles no cadenciades que dificulten una fórmula d’aplicació general per a conciliar-les. 
Mentre a la xarxa ortogonal el mateix tipus de cruïlla entre dos carrers amb angle recte es 
repeteix cada 133 metres, a la Diagonal apareixen cruïlles senzilles i triples intercalades 
cada 300 metres respectivament. A més, els carrers mar-muntanya seccionen la Diagonal 
formant angles relativament suaus, però els Llobregat-Besòs ho fan amb un angle tan tancat 
que la intersecció s’allarga notablement. Tant és així, que en tot el seu recorregut la 
Diagonal té més longitud de secció irregular afectada per cruïlles de carrers, que longitud 
adaptada a una secció tipus: només un 30% de la longitud del tram central de la Diagonal 
compta amb una façana alineada a les dues bandes de l’eix (Riol i Obiols, 2009). 

L’Avinguda Diagonal és el carrer amb major sinistralitat i nombre d’atropellaments de la 
ciutat (Barcelona, 2010b) i, juntament amb la M-30 i el Paseo de la Castellana de Madrid, 
també d’Espanya. Mentre el valor mitjà a Barcelona és de 669 accidents per cada milió de 
quilòmetres recorreguts, a la Diagonal aquesta xifra ascendeix fins als 1.547 (PTP, 2010). 
Sobre l’avinguda es troben també una bona part dels punts de concentració d’accidents de 
la ciutat, inclosos quatre dels més importants: la Plaça de Joan Carles I, Diagonal – Balmes, 
Diagonal – Numància i Diagonal – Aragó – Marina (Suñé, 2012).  

Dels 50 m d’amplada de l’avinguda, menys d’un 20% està destinat a l’ús del vianant. La 
distància a travessar, de vorera a vorera, és de 44 metres, la qual suposa problemes per a 
determinats grups de població amb els temps semafòrics actuals. 
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En el cas de les bicicletes, l’avinguda disposa d’un carril bici sobre les tercianes, en sentit 
Besòs sobre la terciana de costat mar i en sentit Llobregat sobre la terciana de costat 
muntanya, que resulta conflictiu amb la resta d’usuaris de la via (vianants, transport públic i 
vehicle privat). A la immensa majoria de cruïlles amb el trànsit motoritzat hi ha carències 
importants de seguretat, degut a la ubicació del carril bici sobre les tercianes. El tram no 
disposa de parades de Bicing. 

Pel que fa al transport públic col·lectiu, no existeix cap línia de metro que serveixi el corredor 
Diagonal, excepte per la línia 3 en un breu tram entre Maria Cristina i Zona Universitària. 
Les dues xarxes tramviàries, Trambaix i Trambesòs, són el mode de transport públic amb 
major capacitat del corredor, però actualment només en serveixen els extrems. En canvi, un 
gran nombre de línies d’autobús circulen per l’Avinguda Diagonal. Com que els districtes de 
Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia no són permeables al transport públic, la Diagonal és la millor 
alternativa per oferir aquest servei als ciutadans. Un cop superats aquests districtes, la 
xarxa d’autobusos es diversifica per l’Eixample. No existeix cap línia d’autobús que serveixi 
longitudinalment el corredor entre el Carrer València i la Plaça de les Glòries. 

 
Figura 18. Oferta d’autobús per la Diagonal prèvia a la NXbus (Barcelona, 2010a) 

La situació de l’autobús a la Diagonal en les hores d’alta demanda és de sobresaturació. Al 
tram més carregat hi passen fins a 10 línies amb més de 2.000 circulacions diàries 
(Barcelona, 2010a). Tot i que la majoria d’elles circulen per la calçada central, algunes 
d’elles ho fan en determinats trams per la calçada lateral o tenen permès el gir a la dreta 
des de la calçada central (7, 14, 16, 17-V15, 68). Fins i tot amb les parades dobles, 
implantades el 2006, és habitual que es formin caravanes d’autobusos circulant a baixa 
velocitat, que requereixen temps de parada molt elevats i que no gaudeixen d’un cicle 
semafòric adaptat a la seva velocitat (Muñoz, 2005). Tot plegat fa que la velocitat comercial 
de l’autobús a la Diagonal sigui de només 8 km/h –9 km/h des de la implantació de les 
parades dobles (Mascaró, 2008)–, mentre a la resta de vies de la ciutat és de l’ordre dels 12 
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km/h (Lussich et al., 2005). El carril bus es comparteix amb el taxi, el què crea interaccions 
negatives mutues: d’una banda, les millores semafòriques destinades a millorar la circulació 
de l’autobús veuen reduïda la seva eficiència a causa de la presència del taxi; de l’altra, els 
taxis, que circulen a velocitats comercials majors i no efectuen parades, es veuen abocats a 
canviar contínuament de carril, del què en resulta una pèrdua d’eficiència per a tots els 
usuaris de la via. 

4.3. Mobilitat a Barcelona 

Segons l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF)3 2013 (IERMB, 2014), a la ciutat de 
Barcelona es realitzen diàriament 4.932.055 desplaçaments interns i 1.755.796 de connexió, 
per a un total de 6.687.851 desplaçaments en dia feiner, el què suposa un 42% del total de 
15.895.137 desplaçaments de la Regió Metropolitana (RMB).  

El repartiment modal és el següent: 

Mode de transport Interns 
(BCN-BCN) 

Connexió 
(BCN-Extern) TOTAL 

No motoritzat 57,4% 3,9% 43,3% 
Transport públic 27,6% 53,9% 34,5% 
Vehicle privat 15,0% 42,2% 22,2% 

Taula 2. Repartiment modal a Barcelona a l’EMEF 2013 (IERMB, 2014; Barcelona, 2014b) 

La mobilitat personal és molt més important que l’ocupacional: comptabilitzant anada i 
tornada, representa el 73,2% del total de desplaçaments. Dins de la mobilitat personal, el 
principal motiu del viatge són les compres, seguides de l’oci i el passeig. Dins de la mobilitat 
ocupacional, la mobilitat per qüestions de feina és molt més important que per qüestions 
d’estudis. Pel que fa a la distribució temporal, el 90% dels desplaçaments es realitzen entre 
les 7:00 i les 21:00 hores i el 25% entre les 17:00 i les 20:00.  

 

Figura 19. Motiu i repartiment modal de la mobilitat a Barcelona (IERMB, 2014) 

                                                
3 L’EMEF es realitza anualment, per enquesta telefònica. No té en compte els desplaçaments dels menors de 16 
anys, ni els desplaçaments in labore dels professionals del transport. L’EMEF 2013 es realitzà a 1.815 persones 
de la ciutat de Barcelona, 1.307 de la resta de la primera corona del Sistema Tarifari Integrat i 3.214 de la resta 
de la Regió Metropolitana. 
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Figura 20. Desglossament del motiu del desplaçament a l’EMEF 2010 (IERMB, 2011) 

Barcelona és la població amb major proporció transport públic/privat de la RMB. En general, 
com més lluny es realitzen els desplaçaments de ciutat, més baixa és la quota d’ús del 
transport públic i major la del privat. El Barcelonès és també la comarca amb un major grau 
d’autocontenció: el 92,4% dels viatges tenen l’orígen i la destinació a la mateixa comarca i el 
78,5% dels desplaçaments són realitzats per residents a la pròpia ciutat de Barcelona 
(Barcelona, 2014b). A més, és l’orígen o la destinació del 80,7% dels desplaçaments 
intercomarcals de la RMB, amb unes relacions principals de 621.000 desplaçaments diaris 
amb el Baix Llobregat, 397.000 amb el Vallès Occidental, 185.000 amb el Maresme i 
132.000 amb el Vallès Oriental. Existeix una correlació positiva entre les magnituds dels 
fluxes entre les diferents comarques i el Barcelonès i el percentatge d’utilització del transport 
públic en els desplaçaments en cada una d’elles. 

La intermodalitat és inferior al què seria desitjable: només el 8,2% dels desplaçaments es 
fan utilitzant més d’un mode de transport (ATM, 2012). El mode de transport predominant 
entre les principals cadenes modals és el transport públic, que està present en el 92% dels 
desplaçaments multimodals. Els modes no motoritzats formen part del 59,2% de les 
cadenes modals. En canvi, la majoria dels desplaçaments que es realitzen en vehicle privat 
són unimodals, sobretot els que corresponen a àmbits urbans. Només en el 16,1% dels 
desplaçaments multimodals hi intervé el vehicle privat.  

Segons dades desagregades de l’EMEF 2012 (Barcelona, 2013b), la majoria de la mobilitat 
no motoritzada (92%) es produeix en desplaçaments interns. Dins d’aquesta, el 95% de les 
etapes es realitza a peu.  

De les etapes en transport públic, el 90,66% es realitzen en transport públic col·lectiu, el 
4,98% en taxi i el 4,36% restant en autocar discrecional. El mode més utilitzat és el metro, 
amb gairebé el 40% de les etapes en transport públic, seguit de l’autobús (27%) i les 
Rodalies de Renfe (11,5%). El 64% de les etapes en transport públic es realitzen amb 
modes ferroviaris o tramviaris. El 40,5% es realitzen amb modes de transport públic en 
superfície.  
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Etapes Interns Connexió Total % Total 
A peu 2.318.687 199.014 2.517.701 32,66% 
Bicicleta 115.402 8.931 124.333 1,61% 
No motoritzat 2.434.089 207.945 2.642.034 34,27% 
Autobús 559.619 254.068 813.687 10,55% 
Metro 716.546 483.822 1.200.368 15,57% 
FGC 87.430 158.068 245.498 3,18% 
Renfe (Rodalies) 18.784 326.721 345.505 4,48% 
Tramvia 38.891 85.733 124.624 1,62% 
Autocar discrecional 79.545 51.774 131.319 1,70% 
Taxi 127.180 22.814 149.994 1,95% 
Transport públic 1.627.995 1.383.000 3.010.995 39,06% 
"#$%&'( )*+,-.- ./),.*) -,0+-,/1* -+21+3 
4565 077,.0) +0,0+* 1+0,/.7 )28/3 
9:6$(&!;<#$=>2!?@'%>2!(6?,A -0+,0/. 1/8,-.+ )11,17) *2+03 
Vehicle privat 882.213 1.174.305 2.056.518 26,67% 
TOTAL 4.944.297 2.765.250 7.709.547 100,00% 

Taula 3. Repartiment modal d’etapes de desplaçaments a l’EMEF 2012 (Barcelona, 2013b) 

 
Figura 21. Repartiment modal d’etapes de desplaçament de connexió i interns (Barcelona, 2013b) 

Dins de la mobilitat en vehicle privat, la majoria dels desplaçaments es realitzen en turisme, 
tot i que la moto té una importància creixent en els desplaçaments interns a la ciutat de 
Barcelona i ja suposa el 34% de la mobilitat en vehicle privat a l’interior de la ciutat. L’índex 
de motorització és baix, en comparació amb la resta de la RMB, i amb tendència a continuar 
disminuint: el parc mòbil de tots els tipus de vehicles –amb l’excepció de les motocicletes– 
s’ha reduit consistentment al llarg dels darrers anys (Barcelona, 2009b, 2010c, 2013b, 
2014b). El nombre de turismes és de 0,9 per llar (un turisme per 2,7 habitants). Els districtes 
amb majors índex de motorització són els pitjor servits per la xarxa de transport públic 
col·lectiu: Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts.  
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4.3.1. Xarxa viària 

La xarxa viària de Barcelona compta amb més de 1.300 km linials de carrer, dels quals 370 
km (29%) pertanyen a la xarxa bàsica, per on passa el 74% del trànsit. Dels 102 km2 del 
municipi, 11 km2 estan destinats al vehicle privat i 15 km2 al vianant (Barcelona, 2013b). La 
tendència en la superfície destinada al vehicle privat és aproximadament estable, mentre 
que la superfície destinada al vianant experimenta un marcat augment al llarg dels últims 
anys, amb un increment del 25% entre 2005 i 2012. Es tendeix també a incrementar el 
nombre de vies pacificades (zones 30 i carrers de convivència), que actualment sumen una 
longitud de 436 km, el 33,5% de la xarxa.  

Existeixen 141.747 estacionaments en calçada, incloent 9.820 places d’Àrea Blava, 39.988 
places d’Àrea Verda, 4.369 places per a PMR i 11.252 places de càrrega i descàrrega. 
Existeixen també 142.863 estacionaments d’ús públic fora de calçada i 59.723 places 
d’estacionament de motocicletes. 

 
Figura 22. Aranya de trànsit de Barcelona, 2009 (Barcelona, 2009b) 

Actualment és recorren uns 13 milions de veh·km a la ciutat, dels quals 3 milions a les 
rondes, 6 milions a la resta de la xarxa bàsica i 4 milions a la xarxa local. La tendència és a 
la reducció del nombre de veh·km. L’índex d’ocupació dels turismes ha augmentat 
lleugerament al llarg dels darrers anys, de 1,17 el 2009 a 1,26 el 2012. La velocitat 
comercial mitjana de la ciutat és de 21 km/h. Aquesta és màxima en les rondes (59,5 km/h) i 
més baixa en els carrers mar-muntanya (17,1 km/h) que en els paral·lels al mar (23 km/h). 

El transport de mercaderies genera 433.394 desplaçaments diaris, dels quals 126.208 són 
interns i 307.186 de connexió, el què suposa un 21% de la mobilitat en vehicle privat i el 
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5,62% de la mobilitat total. La xifra és, en realitat, major, ja què la metodologia de l’EMEF 
només té en compte els desplaçaments in itinere dels professionals del transport.  

Els desplaçaments amb bicicleta han registrat un important increment els darrers anys 
passant dels 47.000 diaris el 2006, als 126.500 desplaçaments diaris el 2013 (Barcelona, 
2013b, 2014b). Actualment existeixen 105 km de carrils bici a Barcelona i 22.350 
aparcaments per a bicicletes en la via pública.  

El servei de lloguer de bicicletes públiques (Bicing) disposa de 6.000 bicicletes repartides en 
420 estacions a la major part de la ciutat (Barcelona, 2013b). El nombre d’abonats presenta 
una gran variabilitat interanual, però habitualment es manté entre 100.000 i 150.000. Dels 
desplaçaments en bicicleta que es realitzen a la ciutat, el 34,5% (43.600 desplaçaments 
diaris) es realitzen utilitzant el servei de Bicing. 

 
Figura 23. Circulació diària de bicicletes (Barcelona, 2012) 

La xarxa d’autobusos es troba en ple procès de transformació, en què coexisteixen el model 
d’explotació tradicional, amb un gran nombre de línies sense un disseny integrat de xarxa, 
amb traçats definits per les circumstàncies i de difícil lectura, i el model ortogonal, més 
racional i eficient, de la Nova Xarxa de Bus (NXBus), que, en la seva fase final, comprèn 28 
línies descrites com “d’altes prestacions”: 17 verticals, 8 horitzontals i 3 diagonals. 

La xarxa d’autobusos urbans de TMB –tradicionals i NXBus– serveix anualment 183 milions 
de passatgers. Comptava, el 2013 (Barcelona, 2014b), amb 102 línies, 2.562 parades, una 
longitud total de 879 km de línia, 151,4 km de carril bus reservat, i 1.065 autobusos, dels 
quals el 100% són accessibles. Existeixen, a més, una sèrie de línies d’altres operadors, 
centrades sobretot en la mobilitat de connexió, que transporten en conjunt 142,6 milions de 
passatgers anuals. S’hi inclouen les 17 línies de bus nocturn, servides per 130 vehicles, que 
transporten 6 milions de passatgers per any, i el bus turístic, amb 2,4 milions de passatgers.  
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A nivell de taxi, existeixen 10.523 vehicles i 13.230 conductors, amb una infraestructura de 
203 parades, que donen servei a una xifra estimada de 93,2 milions de passatgers anuals. 
Al llarg dels darrers anys, s’ha experimentat un increment notable del nombre de conductors, 
sense que l’oferta de taxis hagi variat: dels 1,03 conductors per taxi de 2001 s’ha passat als 
1,26 actuals.  

 
Figura 24. Saturació a Barcelona, 2006 (Barcelona, 2010a) 

4.3.2. Xarxa ferroviària: Metro, FGC i Rodalies Renfe 

La xarxa ferroviària metropolitana de Barcelona integra tres xarxes diferents, que funcionen 
de manera paral·lela, amb un nombre creixent de correspondències entre elles: són les 
xarxes de Metro de TMB, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Rodalies de 
Renfe. Dins de la ciutat de Barcelona, la major part de la xarxa ferroviària circula de manera 
subterrània, sortint a la superfície en estendre’s a la resta del territori.  

La xarxa de metro compta amb 8 línies, incloent el Funicular de Montjuic, que sumen 102,59 
km de línia i 141 estacions, de les quals els 86% són accessibles, i 816 vehicles, per a una 
oferta total de 84,3 milions de veh·km. No s’han obert nous kilòmetres de línia ni s’han 
incorporat nous vehicles des de 2010. En canvi, l’oferta de veh·km s’ha reduit lleugerament. 

La xarxa de FGC comprèn 4 línies, amb una longitud total de 143,3 km, i 75 estacions, de 
les quals el 96% són accessibles, i una oferta de 30 milions de veh·km. No s’han obert nous 
kilòmetres de línia en els darrers deu anys, però sí s’han afegit tres noves estacions 
(Barcelona, 2009b, 2014b). 

La xarxa de Rodalies Renfe compta amb 6 línies, 552 km i 122 estacions, de les quals 
només un 48% són accessibles, i una oferta de 17,7 milions de veh·km. Des de 2005, s’han 
afegit 30 km de línia i una estació.  
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4.3.3. Xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

Barcelona compta actualment amb dues xarxes independents i inconnexes de tramvia, 
Trambaix i Trambesòs, que relliguen un total de 9 municipis. El Trambaix discorre per 7 
municipis del Baix Llobregat i el Barcelonès: Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues, 
Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, i Sant Feliu de Llobregat; 
mentre que el Trambesòs ho fa per 3 municipis del Barcelonès: Badalona, Sant Adrià de 
Besòs i Barcelona. L’únic municipi comú a ambdues xarxes és Barcelona. 

La longitud total de la xarxa és de 29,2 km, dels quals 15,1 km pertanyen al Trambaix i 14,1 
km al Trambesòs. La majoria d’aquest recorregut s’efectua en superfície, amb l’única 
excepció d’un tram de 1,8 km entre les parades de Can Jaumandreu i Besòs, en què circula 
semisoterrat en calaix. El nombre total de parades és de 56, 29 al Trambaix i 27 al 
Trambesòs (Ulied et al., 2011), de les quals 13 són intercanviadors. El 100% de les parades 
són accessibles. No s’han afegit nous kilòmetres de línia ni s’han obert noves estacions des 
de l’entrada en servei de la T6, el juny de 2008 (Barcelona, 2009b). 

 
Figura 25. Xarxa tramviària actual (ATM, 2012) 

Tot i funcionar de manera independent, ambdues xarxes estan operades pel mateix 
consorci, Tramvia Metropolità S.A. (Trammet), i ambdues es van construir segons les 
mateixes especificacions i paràmetres de funcionament, a fi de permetre’n la possible 
interconnexió futura. Així, les característiques d’una i altra xarxa són comunes.  

En l’actualitat, les dues xarxes de tramvia operen de les 5:00 a les 24:00 hores de diumenge 
a dijous i de 5:00 a 2:00 hores els divendres i els dissabtes. Les freqüències del Trambaix 
són de 12’ en les línies i 4’ en el tronc comú. En el Besòs, on la demanda és menor, les 
freqüències són de 16’ en les línies i 6’ en el tronc comú. La freqüència mínima de pas ve 
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condicionada per les fases semafòriques. 

La plataforma és reservada, exclusiva per als tramvies excepte per a les circulacions 
transversals en passos de vianants o interseccions. Aquesta plataforma és en general de 
via doble, tot i que existeixen petits trams amb via única. La plataforma pot presentar 
diferents tipologies (veure Figura 26), a més de permetre la possibilitat, encara no utilitzada 
a Barcelona, de circulació en zona de vianants, sense distinció en altura respecte al 
paviment entre façanes (ATM, 2012). 

 
Figura 26. Seccions tipus adoptades per al tramvia en diferents carrers (ATM, 2012) 

Les dimensions de la plataforma són tals que permeten la circulació de vehicles amb una 
amplada màxima de 2,65 m, garantint distàncies de seguretat suficients entre el gàlib del 
tramvia i els carrils adjacents. En resulten amplades de plataforma de 3,85 m per al cas de 
trams de via única i de 8,45 m en els trams de via doble. En les parades, aquesta amplada 
es veu incrementada per la presència de les andanes, arribant als 11,75 m en parades amb 
andanes centrals i 11,45 m en parades amb andanes laterals.  

Les vies es construeixen segons el sistema anomenat “Via Barcelona” amb un ample de via 
de 1.435 mm (ample UIC). Aquest sistema es caracteritza pel fet de disposar els carrils, de 
tipus Ri55N, en barres soldades de 18 m recolzades directament sobre una llosa de formigó 
amb riostres però sense travesses (ATM, 2012), sobre les quals es disposa un revestiment 
en pedra artificial, llamborda o formigó prefabricat en espais transitables per vianants, 
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paviment d’aglomerat asfàltic en les interseccions amb circulació transversal, o bé gespa en 
els trams de plataforma segregada, inaccessible a altres modes de circulació. 

Els tramvies s’alimenten per mitjà una catenària penjada compensada subministradora de 
750 Vcc, subjectada a pals que poden integrar-se o no amb l’enllumenat públic (ATM, 2010). 
Els pals amb enllumenat públic són de 12 m d’alçada amb doble lluminària, provista de dos 
làmpades de sodi d’alta tensió de 400 W (Taravilla, 2010), mentre que els pals sense 
enllumenat tenen una alçada de 8 m.  

La separació entre parades varia entre els 400 m i els 600 m. Aquestes són de construcció 
senzilla, dissenyades per a ser un element fàcilment identificable, però a la vegada integrat 
en l’entorn urbà. S’ubiquen sempre en trams rectes. Consten d’andanes, laterals o centrals, 
69 m de longitud, corresponents a la longitud d’una composició doble de tramvia (64 m) més 
5 m de tolerància en la precisió de la parada. Allà on cal salvar el desnivell entre la rasant 
del carrer i l’andana (280 mm nominals), s’hi afegeixen dues rampes, una en cada extrem, 
d’un màxim de 6 m de longitud cada una, fins a un total de 81 m. Aquestes rampes tenen 
una pendent màxima del 6% (Taravilla, 2010). Sobre les andanes s’instal·len les 
marquesines, que alberguen els equipaments necessaris per tal de facilitar els serveis a 
l’explotació i als usuaris: interfonia, megafonia, plafó d’informació, monitor amb informació 
(destinació i horari) sobre els propers combois, videovigilància, màquines expenedores de 
títols i equips electrònics de regulació i control. La disposició de les andanes és lateral en el 
70% dels casos i central en la resta. Existeix un cas, a Sant Joan Despí, d’una sola andana 
en una estació en via única (ATM, 2012).  

El tramvia disposa d’una senyalització pròpia, que incorpora un sistema de prioritat 
semafòrica, format per un sistema de balises i de senyals lluminosos que, en consonància 
amb els semàfors de la resta del trànsit, regula la circulació dels trens. Aquest sistema 
funciona en dos règims diferents segons el tram: prioritat dinàmica, on les fases dels 
semàfors es modifiquen en detectar l’arribada del comboi, a fi de permetre’n el pas amb 
prioritat absoluta, i microregulació, on es permet la modificació del cicle semafòric sempre 
que entri dins d’unes toleràncies estipul·lades. La decisió de donar més o menys prioritat al 
tramvia és potestat de cada ajuntament i pot variar segons l’època de l’any o l’hora del dia. 
Actualment, la prioritat dinàmica només es dóna als termes municipals de Sant Just 
Desvern, Sant Joan Despí i Sant Adrià de Besòs, així com en determinades interseccions 
puntuals de la ciutat de Barcelona (ATM, 2012). 

El material mòbil utilitzat és el model Citadis 302 de l’empresa Alstom, utilitzat per primera 
vegada a Montpellier l’any 2000 i present també en altres ciutats com Dublin, Rotterdam, 
Melbourne, Orléans i Lyon. El parc en servei actual és de 41 tramvies, 23 unitats en el 
Trambaix i 18 en el Trambesòs (ATM, 2012). Es tracta d’un model de pis baix integral, 
totalment accesible per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) i bicicletes, i construcció 
modular, personalitzada en funció de les necessitats de cada ciutat. L’anomenada variant 
“Barcelona” consta de 5 mòduls articulats en disposició simetrica: dos mòduls cabina, que 
permeten la circulació bidireccional, dos mòduls d’unió i un mòdul central que allotja el 
pantògraf i l’equipament elèctric i de tracció. Cada unitat mesura 32 m de llarg, 2,65 m 
d’amplada exterior i 3,5 m d’alçada exterior. El pes en buit és de 40 tones. L’interior és ampli, 
amb 2,00 m d’amplada útil (Roscadell, 2003), capacitat per a 220 viatgers, dels quals 64 
asseguts, i espais reservats per a bicicletes i cadires de rodes. Compta amb 12 portes per 
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comboi, 6 per banda, de les quals 4 són dobles i 2 simples.  

Els vagons estan totalment ventil·lats i climatitzats. Cada tramvia incorpora 4 motors 
asíncrons trifàsics d'alt rendiment, amb una potència de 120 kW, per a una potència total de 
480 kW. L'equip de tracció és del tipus Onix 800, amb semiconductors IGBT i electrònica de 
potència tipus Agate Control (López, 2014). L'acceleració mitjana és de 1,0 m/s2 i la velocitat 
màxima és de 70 km/h. L'equip de frenada consta de fre de servei, fre d'urgència, fre 
d'emergència i fre d'estacionament. La frenada incorpora un sistema antipatinatge i 
antilliscament. Els sistemes de tracció permeten recuperar fins el 25% de l'energia sobrant 
durant les frenades (TRAM, 2014). 

Permet la circulació en composició doble, amb una longitud total del comboi de 64 m, 
corresponents a dues unitats de 32 m. A Barcelona circula habitualment en comboi simple, 
amb circulacions esporàdiques en doble composició des de les festes de La Mercè de l’any 
2005 (La Vanguardia, 2005). 

A nivell d’infraestructura, la principal problemàtica és l’existència de dues xarxes disjuntes 
(Trambaix i Trambesòs) que no permeten compartir recursos i encareixen l’explotació: cada 
xarxa ha de comptar amb el seu propi centre de control, material rodant, combois de reserva, 
cotxeres, tallers, etc. Altres condicionants importants són l’existència de trams de via única, 
així com la configuració en vies separades –que no permeten el pas d’una a l’altra– en el 
tram de la Diagonal comprès entre Glòries i Maresme – Fòrum (ATM, 2012). L’adquisició 
dels títols de transport es realitza a l’andana i no es venen bitllets a bord, però és necessari 
cancelar-los en accedir al comboi, amb el què, tot i que l’accès s’efectua per les 6 portes, es 
produeixen ocasionalment aglomeracions per accedir a les màquines cancel·ladores. Així, 
els temps d’accès dels passatgers no estan optimitzats (UITP, 2001b). La velocitat màxima 
és, amb excepció dels trams totalment segregats –com ara el lateral semicobert de Gran 
Via–, la mateixa que per a la circulació urbana, és a dir 50 km/h en la majoria de vies i 30 
km/h en zones de pacificació de trànsit. D’aquests condicionants, en resulta una velocitat 
comercial mitjana de 18 km/h en el Trambaix i de 19 km/h en el Trambesòs. 

Pel que fa a l’ús de la xarxa, aquest es triplicà entre 2004 i 2008, estabilitzant-se l’any 2009 
al voltant dels 24 milions de passatgers anuals (uns 66.000 diaris), 16,3 milions al Trambaix 
i 7,7 milions al Trambesòs (Ulied et al. 2011). El 80% dels usuaris del tramvia són intensius 
(realitzen més de 3 viatges setmanals) o habituals (més d’1 viatge setmanal). 

Segons dades del Grup Trammet (TRAM, 2014), entre 2004 i 2007 el tramvia captà 5,1 
milions de desplaçaments que, en altre cas, s’haguessin realitzat en vehicle privat. Això, en 
primera aproximació, correspòn a 1.275.000 desplaçaments anuals. Si aquesta xifra es 
corregeix per l’augment de viatges entre un any i l’altre, tenim una atracció respecte del 
vehicle privat de 665.000 desplaçaments el 2004, 1.137.000 desplaçaments el 2005, 
1.478.000 desplaçaments el 2006 i 1.820.000 desplaçaments l’any 2007. Assumint que la 
proporció desplaçaments atrets sobre desplaçaments totals es manté, a partir de l’any 2008 
l’atracció respecte del vehicle privat superaria els 2 milions de desplaçaments anuals; és a 
dir, un 8,33% del total de la demanda. Aquesta atracció hauria suposat una reducció total, 
en els 10 anys de funcionament del tramvia, de fins a 22.000 tones de CO2 (TRAM, 2014). 
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Resulta molt significatiu que les dues estacions amb més viatgers de la xarxa siguin els 
finals de línia a Glòries (metro L1) i Francesc Macià, on ni tan sols no hi ha una opció clara 
d’intermodalitat (Muñoz i Montaner, 2004), seguits dels intercanviadors de Maria Cristina 
(metro L3), Cornellà Centre (rodalies i metro L5), Can Rigal (metro L5) i Sant Adrià (rodalies).  

 
Figura 27. Evolució del nombre de passatgers anuals del tramvia (TRAM, 2014) 

Els estudis realitzats per Trammet conclueixen que les dues xarxes podríen connectar-se 
per la Diagonal a una velocitat comercial de 18 km/h sense afectar el trànsit que circula per 
l’Eixample, realitzant només ajustos menors en el sistema semafòric (Muñoz, 2005). 
Trammet també preveu que, només construint els 3,8 km de via que separen una xarxa de 
l’altre, podría multiplicar-se la demanda del tramvia per 2, arribant als 50 milions de 
passatgers anuals (137.000 diaris). L’escenari previst per l’Ajuntament (Barcelona, 2010a) 
és encara més optimista, preveient un augment de la demanda del 140%, per a un total de 
57,4 milions de passatgers anuals (157.000 diaris). 

En addició a l’augment de la demanda, la unió d’ambdues xarxes comporta també una 
reducció del cost global d’explotació: en reduir les ineficiències i les deseconomies d’escala 
que comporta l’operació disjunta, el cost per viatger i kilòmetre necessàriament ha de 
disminuir, el què obre la porta a una possible renegociació de la tarifa tècnica i la reducció 
del cost del servei per al conjunt de la societat. 
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5. Objectius i justificació del Projecte 

L’objecte del present Projecte Bàsic és la reforma de l’Avinguda Diagonal entre la Plaça de 
Francesc Macià i la Plaça de les Glòries. Aquesta reforma inclou la connexió de les dues 
xarxes tramviàries de Barcelona, Trambesòs i Trambaix, mitjançant un sistema de transport 
públic col·lectiu que discorreria per la pròpia avinguda.  

Amb aquesta actuació es pretén:  

• Donar solució a un problema de transport públic col·lectiu. 
• Convertir la Diagonal en una zona de passeig.  
• Contribuir a la creació de noves nodalitats, que distribueixin els fluxos quotidians de 

persones més enllà de l’hipercentre. 
• Dinamitzar l’activitat comercial d’una de les principals vies de Barcelona. 
• Afavorir la cohesió social i garantir l’accessibilitat universal dels habitants de la ciutat 

i la seva àrea metropolitana. 
• Promoure l’ús de modes de transport amables (transport públic, bicicleta, vianant...). 
• Garantir la mobilitat en vehicle privat, tant a la Diagonal com als itineraris alternatius.  

S’anal·litzaran a continuació la raó de ser i la justificació de cada un d’aquests objectius.  

5.1. Donar solució a un problema de transport públic col·lectiu 

La Llei 9/2003 de mobilitat de Catalunya defineix la mobilitat sostenible com: La mobilitat 
que se satisfà en un temps i amb un cost raonables i minimitza els efectes negatius sobre 
l'entorn i la qualitat de vida de les persones. Aquesta llei promou l’optimització de recursos i 
la priorització d’inversions que maximitzin el benefici socioeconòmic.  

En el Compromís ciutadà per a la sostenibilitat, conegut pel nom d’Agenda 21 (Barcelona, 
2002), es marca com a objectiu “aconseguir un excel·lent transport públic, complet, ràpid, 
accessible, net i econòmic, amb sistema tarifari integrat a tota la regió metropolitana. 
Millorar la connectivitat, ampliar les xarxes i augmentar la freqüència de servei.” 

El Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (PdM) estableix com a 
objectiu el transvasament de viatges cap al transport públic ferroviari degut a la millora de 
l'oferta de transport (ATM, 2008, 2014a). Això només és possible si aquesta oferta s’adequa 
a la demanda i connecta els buits i culs de sac de la xarxa actual de transport públic.  

En la situació actual, l'Avinguda Diagonal només està servida per la línia 3 de metro en un 
breu tram entre Plaça de Maria Cristina i la Zona Universitària. La intersequen en diversos 
punts les línies 1, 2, 3, 4 i 5, però no existeix una alternativa clara de transport públic que 
serveixi longitudinalment un dels eixos vertebradors de l’esquema de mobilitat de la ciutat, 
excepte per algunes línies d'autobús que ho fan parcialment. 

El tramvia, en els seus dos ramals Trambaix i Trambesòs, pretèn cobrir la demanda 
longitudinal en els respectius extrems Llobregat i Besòs de l’avinguda, però la manca de 
continuïtat entre ells en desvirtua la utilitat. En l’extrem Besòs, el Districte 22@ i el què s’ha 
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anomenat la “nova Diagonal” no gaudeixen, avui dia, d’una opció clara de transport públic 
que els connecti amb el centre de la ciutat. Aquesta zona queda així relegada a una posició 
marginal en l’esquema de transport públic de Barcelona, depenent fonamentalment de 
l’intercanviador de Glòries per a qualsevol trajecte. Una situació similar pateix l’anomenada 
“alta Diagonal”, a l’altre extrem de l’avinguda, una zona que, tot i estar allunyada de 
l’hipercentre, ha anat esdevenint un pol important de negocis i empreses en la Barcelona 
actual i que, paradoxalment, constitueix un dels buits més importants de la xarxa ferroviària. 
No en va, les parades amb més usuaris de la xarxa de tramvia són Glòries i Francesc Macià, 
els extrems de la línia, on bona part dels usuaris que avui han de realitzar transbord podrien 
continuar el seu viatge per una ruta més curta i eficient.  

Aquesta reforma pretén cobrir la demanda no satisfeta per les xarxes de metro, ferrocarril i 
autobús actuals, combinant la rapidesa, fiabilitat i capacitat dels sistemes ferroviaris en 
plataforma reservada amb l’accessibilitat del transport en superfície. Així, la connexió de les 
dues xarxes permetrà la realització de desplaçaments entre els àmbits de Francesc Macià i 
Glòries i el centre de la ciutat, que actualment obliguen a la realització d’un o més 
intercanvis modals, amb una reducció de temps de 8 minuts respecte del vehicle privat 
(Barcelona, 2010b). La connexió suposarà també un important efecte xarxa, unint la ciutat 
de Nord a Sud i d’Est a Oest, de mar a muntanya i de Llobregat a Besòs, permetent l’enllaç 
amb la majoria de línies de metro i de la NXBus. Aquesta interconnectivitat és vital per 
garantir que l’esquema de transport públic col·lectiu de la ciutat i l’àrea metropolitana de 
Barcelona sigui prou atractiu com per a representar una alternativa vàlida al vehicle privat, 
particularment pel que fa a disponibilitat, temps de viatge i transbords (CEE, 2007).  

 
Figura 28. Intercanviadors projectats entre la xarxa tramviària unificada i metro-FGC 
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5.2. Convertir la Diagonal en una zona de passeig 

La Diagonal es desenvolupa al llarg de l’Eixample, un districte amb molt poques zones 
verdes o parcs. És el carrer més llarg de Barcelona i un del més amples, juntament amb 
Passeig de Gràcia i Passeig de Sant Joan. No obstant, la relació d’espai dedicat al passeig 
és ínfima, amb menys de tres metres de vorera, en el millor dels casos, sobre un carrer de 
50 metres d’amplada. Les tercianes, saturades d’usos, afegeixen amb prou feines dos 
metres útils addicionals per sentit, sumant un total de 10 m (5 m per sentit) per a l’ús del 
vianant; és a dir, amb prou feines un 20% de la superfície del carrer que, a més, es veu 
freqüentment envaïda per altres modes, com les bicicletes que circulen fora de carril o les 
motocicletes que accedeixen a les tercianes per a estacionar-hi. No es disposa d’espais 
públics prou amples per al passeig i les zones d’estança, afectades pel soroll, els accidents, 
la contaminació i els conflictes entre diferents usos, no permeten un descans agradable. 

Un dels compromisos de l’Agenda 21 (Barcelona, 2002) és fomentar els desplaçaments a 
peu. Per a això, s’adopta una amplada mínima de vorera, per a qualsevol carrer de la ciutat, 
de 3 m. En l’estat actual, aquesta condició no es compleix en determinats trams de la 
Diagonal, mentre que en d’altres, tot i complir-se, resulta clarament insuficient per absorbir 
el trànsit de vianants al llarg de l’avinguda. El Pacte per la Mobilitat (Barcelona, 2000), 
reclama la garantia del dret a caminar i propugna una ciutat accessible a tothom.  

Així, un dels principals objectius de tota proposta de reforma de l’avinguda ha estat –i ha de 
continuar sent– plantejar el disseny de la nova Diagonal des de la perspectiva del vianant, 
amb un major protagonisme en el repartiment de l’espai viari (Barcelona, 2010a), així com 
una millora de la qualitat de l’espai que li està destinat.  

Una xarxa de tramvies en plataforma reservada permetria l’establiment d’efectes 
estructurants de la trama urbana, la producció d’espais públics de qualitat i facilitaria el canvi 
modal. L’impacte sobre el paisatge urbà i el medi socioeconòmic seria positiu pel conjunt de 
la societat. 

5.3. Contribuir a la creació de noves nodalitats 

Al llarg del recorregut d’un eix de comunicació apareixen nous centres d’atracció nodal 
(Granados, 2010), generant nous punts de connexions allunyats de l’hipercentre. Així, per 
exemple, bona part de la transformació del llevant de Barcelona (el Districte 22@, Glòries, la 
Verneda Industrial i el Torrent de l’Estadella i Sant Andreu-Sagrera) ha estat possible 
gràcies a l’arribada de la Diagonal al mar. Aquest fet va suposar la culminació del pla Cerdà 
en l’aspecte urbanístic (CESB, 2010).  

Prenen especial importància els punts d’intercanvi modal, on l’usuari pot canviar de mode 
de transport, i els punts on es desenvolupa una activitat comercial o social important. 
Aquesta creació de nous nodes contribueix a la mobilitat sostenible, pel fet de reduir el 
nombre i distància dels viatges realitzats: una xarxa equilibrada és menys sensible, més 
eficient i robusta, que una amb un únic centre i perifèria.  
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La conexió del Trambaix amb el Trambesòs permetria la unió de les àrees de Zona 
Universitària, Maria Cristina i Francesc Macià amb el Districte 22@ i l’àmbit de Glòries. A 
més, dotaria l’àrea del Poblenou d’un nivell de servei coherent amb la centralitat 
metropolitana dels projectes que s’hi estan desenvolupant. La interconnexió de xarxes 
tramviaires generaria un fort increment de l’accessibilitat ferroviària en aquestes àrees i 
permetria accedir a molts més intercanviadors de la ciutat sense passar pel centre. Per tant, 
es desplaça la nodalitat de la xarxa de transport públic cap a una zona que al llarg del temps 
ha esdevingut centre de negocis i empreses de la ciutat (Taravilla, 2010) en l’extrem 
Llobregat i a una altra en plena emergència en l’extrem Besòs. 

Per altra banda, la unió de les xarxes resol la problemàtica del transport públic per la part 
alta de la ciutat, omplint un dels buits que hi ha en la xarxa ferroviària actual i donant servei 
amb un nivell connectivitat molt important. La línia de tramvia per la Diagonal actua com a 
element vertebrador de les diferents xarxes de metro i de bus urbà, permetent els 
intercanvis entre unes i altres i garantint així una mobilitat sostenible, menys agressiva per 
l’entorn i per al ciutadà, complint així amb els acords del Pacte per la Mobilitat i permetent el 
desenvolupament econòmic sostenible dels nous pols d'activitat econòmica de la ciutat. 

Aquest objectiu es troba també alineat amb el Llibre verd del transport (CEE, 200/), que 
reclama la coordinació equilibrada de l’ordenació del territori i el plantejament integrat de la 
mobilitat urbana. 

5.4. Dinamitzar l’activitat comercial 

A nivell comercial, la Diagonal juga un paper d’eix central, combinant funcions de centralitat i 
de proximitat. Aquesta activitat comercial, no obstant, es troba concentrada en trams molt 
concrets de l’avinguda i la seva capacitat d’atracció és significativament inferior a la de 
l’hipercentre (Tarragó et al., 2012).  

Malgrat els seus més de 150 anys d’història, el potencial de l’avinguda no s’ha arribat mai a  
desenvolupar plenament, en part pels condicionants que imposa el reduït espai existent per 
als vianants (CESB, 2010). En la configuració actual, els carrils laterals suposen una barrera 
entre els vianants que circulen per la terciana i els comerços (Aroca i Muñoz, 2008). 
L’acumulació d’usos sobre l’espai reservat als vinanants, i en especial els carrils bici i 
aparcaments de motocicletes, redueixen l’atractiu del carrer en termes comercials i d’ús de 
l’espai públics. Les voreres estretes dificulten als vianants aturar-se i contemplar aparadors i 
la manca d’una oferta clara de transport públic contribueix a allunyar-la dels itineraris 
habituals de compres. 

Amb aquesta reforma es pretèn corregir aquest problema estructural, definint una Diagonal 
on es pugui comprar o relacionar-se, no només transitar-hi.  

Segons el Llibre verd del transport, la mobilitat urbana és un important element impulsor del 
creixement econòmic, amb un gran impacte en el desenvolupament sostenible i en la 
generació de llocs de treball. En efecte, tal i com ha quedat demostrat amb els altres 
projectes de peatonalització que s’han realitzat a la ciutat, l’ampliació de les voreres i 
l’increment de l’espai per als vianants generen un impacte positiu en la revitalització del 
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comerç de proximitat i la restauració. Així, aquest objectiu s’alinea amb els compromisos de 
l’Agenda 21 pel que fa al suport a les petites i mitjanes empreses i al comerç de proximitat, 
que constitueix un dels eixos del model comercial i turístic de la ciutat. 

L’impuls a l’oferta comercial i de lleure s’ha de veure intrínsecament lligada amb la resta 
d’objectius, contribuint a la millora de la qualitat del paisatge urbà, generant llocs de treball 
que afavoreixen la integració social i desplaçant la centralitat de l’activitat econòmica i els 
fluxos de persones a nous nodes. De la mateixa manera, la millora de l’accessibilitat a peu i 
en transport públic, així com de la qualitat de l’espai públic encoratja la inversió privada en 
els immobles d’oficines, les botigues i els habitatges (UITP, 2001b), permetent de posar en 
valor les zones on avui aquesta activitat econòmica és més reduïda. Pel que fa a la mobilitat, 
el model de proximitat evita la generació d’un gran nombre de viatges innecesaris i 
n’escurça la resta.  

La dinamització de l’activitat comercial passa també per garantir espais per a la distribució 
de les mercaderies en condicions de legalitat i minimitzant les interferències amb els 
diferents fluxes, tal i com s’especifica als Acords del Pacte per la Mobilitat respecte al 
Projecte Diagonal (Barcelona, 2009a) i en les Directrius nacionals de mobilitat (DNM) que 
desenvolupen la Llei 9/2003, de mobilitat de Catalunya. 

5.5. Afavorir la cohesió social i l’accessibilitat universal 

Avui pot afirmar-se que la cerca d’igualtat i integració social que pretenia Cerdà amb el seu 
disseny de l’Eixample (Torres, 2009) no ha portat els resultats esperats: sense moure’ns de 
la Diagonal, podem transitar per algunes de les zones més riques i exclusives de Barcelona, 
així com també algunes de força degradades. 

Quan l’accessibilitat no és universal, esdevé un element generador d’exclusió social. Els 
ciutadans que tenen dificultats per accedir als espais funcionals bàsics del territori veuen 
limitades les seves possibilitats de desenvolupament personal, social i laboral. Aquesta 
incidència tendeix a concentrar-se sobre els sectors socials de menys renda, de manera 
que s’accentuen encara més els fenòmens de divergència social. Això comporta una pèrdua 
de competitivitat a nivell del conjunt de la societat. 

Aquest fenòmen es recull en les Directrius nacionals de mobilitat, que inclouen la priorització 
les actuacions per millorar l’abast i el servei dels modes de transport d’accés més universal, 
garantint així un mateix nivell d’oportunitats en el desenvolupament personal i social de tots 
els ciutadans, assegurant l'accessibilitat als centres de treball i estudi i evitant l’exclusió 
social en la incorporació al món laboral i acadèmic.  

Per altra banda, un dels motius d’implantació d’una línia tramviaria és l’oportunitat 
d’intervenció urbanística que genera; la seva capacitat d’integració urbana, tant en zones 
consolidades com degradades; i la possibilitat d’originar una revitalització social i econòmica 
de centres històrics i una rehabilitació de zones degradades. Diferents casos de noves línies 
de tramvia han demostrat aquesta possibilitat de regeneració (Roscadell, 2003), tant en els 
carrers dels centres històrics (ja sigui recuperant illes de cases degradades, restaurant de 
façanes...), com en barris de la perifèria (com a factor estructurador i ordenador). 
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Entre els compromisos de l’Agenda 21 es troben la millora de la qualitat dels teixits urbans 
consolidats i la recuperació dels que són obsolets o degradats, així com l’ampliació i millora 
de l’espai públic destinat a la convivència i relació, la passejada i l’estada a l’aire lliure (illes 
de vianants, jardins, passeigs, places, voreres, etc.). 

En compliment dels compromisos del Pacte per la Mobilitat, l’Agenda 21 i el Programa 
d’Actuació Municipal (PAM) 2012-2015 (Barcelona, 2012a), el disseny de tot espai públic ha 
de garantir l’accessibilitat a tots els ciutadans, especialment la dels més vulnerables, com 
les persones amb mobilitat reduïda (PMR), els invidents, els ancians o els nens, a fi 
d’avançar progressivament cap a un model de ciutat sense barreres. Aquesta exigència s’ha 
d’aplicar també als mitjans de transport. Tal i com s’apunta en el Llibre verd, la mobilitat 
urbana ha de ser un element facilitador de la qualitat de vida dels habitants de la ciutat i, en 
una societat que envelleix progressivament, l’accès al vehicle privat és difícil o impossible 
per a una part cada cop més important de la població. Així, garantir una correcta oferta i 
funcionament del transport públic és vital per a evitar l’exclusió social de la població de més 
edat. El Llibre verd també estableix l’accessibilitat com un dret bàsic de tot usuari del 
transport públic, especialment aquells amb probemes de mobilitat.  

És d’aplicació també la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques, en virtut de la qual es fa necessari garantir que les 
persones amb mobilitat reduïda o amb qualsevol altra limitació física o mental tinguin les 
mateixes oportunitats per accedir al transport públic col·lectiu que la resta de ciutadans, així 
com facilitats de mobilitat en els desplaçaments a peu, amb bicicleta, cadira de rodes o en 
altres sistemes. 

En aquest context, el tramvia, circulant a nivell de carrer, amb configuració de pis baix 
integral i places reservades per a persones de mobilitat reduïda, constitueix un mitjà de 
transport integrador i d’accés universal.  

La reforma pot suposar també una oportunitat per eliminar barreres arquitectòniques en els 
accessos als comerços, ja que actualment el 63% del comerç de la Diagonal no és 
accessible per a cadires de rodes (CESB, 2010).  

5.6. Promoure l’ús de modes de transport amables 

El fet que el vehicle privat continuï tenint un gran pes en el repartiment modal comporta la 
necessitat de millorar contínuament l’oferta per a vianants, ciclistes i usuaris de transport 
públic a les ciutats. Cal que les accions que es prenguin vagin encaminades a reequilibrar el 
repartiment modal, de manera que els mitjans més sostenibles prenguin cada cop més 
importància, tot traient protagonisme al vehicle privat, per tal de millorar la qualitat ambiental 
i acústica, així com reduir els temps de viatge, el consum d’energia, la inseguretat viària i 
l’ocupació de l’espai de la ciutat. 

Per a que aquest procés pugui donar-se, cal que aquests modes amables (marxa a peu, 
bicicleta i transport públic col·lectiu) esdevinguin una alternativa atractiva i competitiva.  En 
definitiva, és imprescindible resoldre els greus problemes que la Diagonal actual ofereix als 
usuaris del transport públic, ciclistes i vianants. 
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La necessitat d’actuacions que afavoreixin l’ús de modes amables és una constant gairebé 
unànime en les diferents regulacions que regeixen la planificació urbana i territorial. Així, la 
Llei 9/2003, de 13 de juny, i les Directrius nacionals de mobilitat que la desenvolupen 
estableixen com una de les seves prioritats la de promoure l’ús dels desplaçaments per 
mitjans no mecànics, per reduir l’impacte energètic, ambiental i acústic del transport i 
millorar la salut dels ciutadans i la seguretat i la comoditat de vianants i ciclistes.  

D’acord amb l’Agenda 21, cal reequilibrar l’ús dels carrers a favor de la comunitat, assignant 
prioritat de pas als vianants, bicicletes i transport públic, mitjançant l’adequada configuració 
de l’espai i dels temps semàforics.  

En el Pacte per la Mobilitat s’inclou també la priorització del transport públic col·lectiu i de la 
mobilitat a peu sobre el vehicle privat, que hauràn de ser contemplades en les reformes 
urbanístiques de la ciutat. En particular, segons els Compromisos del Pacte per la Mobilitat 
respecte al Projecte Diagonal, la reforma de l’avinguda s’ha de produir de manera que: 

• Vianants, bicicleta, transport públic i altres mitjans de transport sostenibles siguin els 
protagonistes del nou disseny. 

• El transport públic col·lectiu pugui assolir la màxima velocitat comercial. 
• Es compatibilitzi la priorització del transport públic de la Diagonal amb les línies 

d’autobús que circulen per la xarxa ortogonal. 
• L’accés al transport públic regular, al transport públic discrecional i al taxi es realitzi 

en llocs segurs i còmodes. 
• La Diagonal esdevingui un eix eficient i estructurant de la xarxa de carrils bici, 

segregat de l’espai dels vianants. 

El Llibre verd del transport no dubta en qualificar el canvi modal de “necessitat” i encomana 
a les autoritats locals i regionals vetllar per la integració plena dels modes amables en les 
polítiques de mobilitat urbana, amb especial atenció en la provisió de l’infraestructura 
adequada. Aixi, especifica que, per a millorar l’atractivitat tant de la marxa a peu com de la 
bicicleta, és imprescindible garantir-ne la seguretat i posa un gran ènfasi en la necessitat 
d’un transport públic disponible i de qualitat, freqüent, ràpid, fiable, còmode i eficaç, per tal 
de garantir-ne l’atractivitat. El Llibre verd identifica també com a principals obstacles per al 
canvi modal la baixa qualitat del servei, la lentitud i la falta de fiabilitat del transport públic.  

Els beneficis socials i ambientals dels modes amables són clars.  

El desplaçament a peu afavoreix la convivència, les relacions socials i la salut dels 
ciutadans. Les ciutats denses i compactes com Barcelona, que a més compta amb un clima 
suau i mediterrani, són un espai ideal per a desplaçar-se a peu gaudint del clima i l’entorn. 

La bicicleta és un mitjà competiu per als desplaçaments urbans inferiors als 5 km i la millor 
opció entre els 500 i els 2.500 m (Granados, 2010). Les seves avantatges són múltiples: no 
contaminen (ni tan sols acústicament), són econòmiques i eficients en termes energètics i 
d’ús de l’espai i el seu ús ajuda a millorar la salut de l’usuari. L’estructura de les ciutats 
mediterrànies, en les quals tradicionalment tot és a l’abast per la barreja d’usos i serveis en 
un mateix espai urbà, fa que la bicicleta sigui un mitjà de transport ideal per desplaçar-s’hi. 
Per contra, les raons que provoquen que no es triï més sovint aquesta opció són la falta de 
seguretat i d’infraestructures adequades i la influència de les condicions climàtiques. En 
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aquest sentit, les condicions geogràfiques de Barcelona són molt favorables per fer-la servir 
de manera quotidiana, ja que el 80% del municipi té un pendent inferior al 2%. El bon clima 
de la ciutat, a més, ajuda a fer que la pràctica de la bicicleta sigui agradable durant 
pràcticament tot l’any. 

El tramvia té la virtud de ser visible des del carrer, fàcil d’entendre i estèticament agradable, 
cosa que n’incentiva l’ús i dóna una imatge positiva de la ciutat (Andalucía, 1998); no 
comporta emissions a peu del carrer i és un dels modes de transport més silenciosos i amb 
major eficiència energètica. El fet de circular en plataforma segregada fa que sigui 
notablement més segur que el vehicle privat (UITP, 2001a), i permet assolir velocitats 
comercials més elevades i una major fiabilitat que l’autobús. Altres punts a favor són la 
facilitat d’accès, minimitzant el temps d’accès a l’andana, i l’accessibilitat per a persones 
amb mobilitat reduïda.  

L’experiència mostra que la introducció de les dues xarxes actuals, Trambaix i Trambesòs, 
no ha significat simplement un canvi de mode dels usuaris d’autobús a tramvia, sinó que ha 
augmentat el nombre global d’usuaris del transport públic, que procedeixen del vehicle 
privat, pel que ha ajudat a reduir la congestió, la necessitat d’estacionament i l’ús de la 
infraestructura viària (Taravilla, 2010). 

Les accions que es prenguin en aquest sentit han d’anar també encaminades a afavorir la 
intermodalitat: tramvia, metro, autobús, bicicletes (públiques o privades) i vianants no han 
d’ésser vists com a modes separats o en competència mútua, sino com una xarxa integrada 
i complementària en què l’usuari pugui escollir en tot moment la combinació de modes que 
més l’afavoreixi per a cada trajecte. Cal destacar també que l’accés majoritari a la xarxa de 
transport públic es produeix a peu i que la intermodalitat entre aquests és fonamental per 
afavorir la mobilitat sostenible de les ciutats.  

5.7. Garantir la mobilitat en vehicle privat 

La Llei 9/2003 de mobilitat de Catalunya estableix “la visió global de la mobilitat com un 
sistema que prioritza els sistemes de transport més sostenibles, com ara el transport públic 
o anar a peu o amb bicicleta, sense renunciar a la complementarietat del transport privat”. 
Així, doncs, cal que l’ordenació i la gestió de la mobilitat es facin de manera integrada i 
multimodal, tenint en compte al conjunt d’usuaris de la via (DPTOP, 2009). Així, en la 
promoció dels modes amables, cal evitar de caure en la temptació d’obliterar el vehicle 
privat, que roman una peça indispensable en l’esquema global de mobilitat. 

L’Avinguda Diagonal forma part de la xarxa viària bàsica de Barcelona (Barcelona, 2013b), 
l'objectiu de la qual és assegurar la connectivitat entre les diferents parts de la ciutat i amb 
la resta del territori (RACC, 2003). En aquest sentit, caldrà que tota reforma que es realitzi a 
l’avinguda vagi enfocada a reduir el trànsit sense restar mobilitat, racionalitzant i organitzant 
l’ús que el vehicle privat fa de la Diagonal, al mateix temps que es garanteix que els nivells 
de servei de la xarxa viària no saturin ni la pròpia avinguda ni els itineraris alternatius. 
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Cal, doncs, que la reducció del trànsit es degui a una millor i més competitiva oferta de 
transport públic col·lectiu i de la resta de modes amables, i no a una reducció arbitrària en el 
nombre de carrils que amenaci amb alterar l’equilibri viari de la ciutat.  

El disseny d’aquesta reforma estarà encaminat a aconseguir la inserció del tramvia en la 
xarxa de circulació, procurant les condicions adequades de seguretat i velocitat comercial, i 
a definir les mesures d’ordenació i regulació del transit necessàries per a mantenir unes 
condicions adequades per a la circulació racional i sostenible de vehicles privats.  
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6. Descripció de la solució adoptada 

En l’Estudi d’Alternatives, recollit en l’Annex 2 del present Projecte bàsic, s’han valorat en 
referència a múltiples criteris, tant econòmics com socials, urbanístics, ambientals i de 
mobilitat, els diferents aspectes que influeixen en la definició de la solució presentada. Per a 
cada aspecte estudiat, s’han generat una sèrie d’alternatives amb l’objectiu de donar 
compliment a les limitacions i condicionants del mateix.  

La solució aquí descrita sintetitza les conclusions del dit Estudi d’Alternatives. Per a cada 
cas s’ha optat per l’alternativa millor valorada. 

6.1. Repartiment d’usos 

Es preveu la modificació de la secció actual en tota la longitud de l’àmbit, amb variacions 
importants en el repartiment d’usos. En els trams Francesc Macià – Passeig de Gràcia i 
Passeig de Gràcia – Marina, es passarà de l’actual configuració en tres calçades a una sola 
calçada per sentit. En el tram Marina – Glòries, la intervenció és més suau, però també 
comporta una redistribució dels usos, amb una menor amplada de les calçades i la 
desaparició parcial o total de les places d’estacionament. 

La nova distribució de la secció tipus en els trams Francesc Macià – Passeig de Gràcia i 
Passeig de Gràcia – Marina és: 

• Vorera: 7,50 m 
• Banda de serveis: 2,20 m 
• Calçada: 9,50 m 
• Plataforma tramviària: 11,45 m 
• Calçada: 9,50 m 
• Banda de serveis: 2,20 m 
• Vorera: 7,50 m 

 
Figura 29. Secció tipus en el tram Francesc Macià – Marina, secció amb parada 

Sobre les calçades es poden generar diversos repartiments d’usos, en funció de les 
necessitats de cada secció: en primer lloc, tres carrils de 2,50 m d’amplada i un carril bici de 
2,00 m; en segon, un carril bus de 3 m d’amplada, dos carrils de 2,50 m i un carril bici de 
1,50 m. Una tercera possibilitat, si es vol mantenir constant l’amplada del carril bici en les 
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seccions amb carril bus i sense, són tres carrils de 2,65 m i un carril bici d’ 1,55 m. No es 
distingeix entre el paviment del carril de circulació i el del carril bici, per tal de mantenir la 
flexibilitat de la secció i facilitar eventuals canvis futurs. 

Aquesta secció es mantindrà al llarg de l’eix de l’avinguda, de manera que els estrenyiments 
i eixamplaments de la via seran absorbits mitjançant la variació en l’amplada de les voreres, 
mantenint la resta d’amplades constants.  

L‘objectiu de la Diagonal ha de ser repartir la mobilitat per la trama de l’Eixample, i no ésser 
utilitzada com a eix passant. Per aquest motiu, en cada intersecció on es permet el gir, el 
carril de la dreta és d’ús exclusiu per als usuaris que giren a la dreta, mentre que el central 
permet tant el gir a la dreta com continuar recte per la Diagonal. Donat que els girs a 
l’esquerra estan prohibits en totes les interseccions llevat de les circulars, el carril esquerre 
sempre permet la continuació de la marxa per l’avinguda. En seccions amb carril bus, a fi 
d’evitar creuaments de trajectòries, només es permetrà el gir a la dreta des del carril bus. 

El tramvia s’implanta en plataforma única, en posició central, separant els fluxes en un sentit 
i en l’altre. Les estacions es defineixen de manera que ocupen tota la longitud de l’illa o 
mançana, permetent així l’accès pels seus dos extrems des dels passos de vianants. 
S’eviten els accessos a estacions sense pas semaforitzat.  

Es mantenen les dues fileres d’arbrat més properes a les façanes i es traslladen les dues 
centrals a la plataforma tramviària, de manera que coincideixen en la mateixa banda de 
secció amb les andanes. En aquesta banda d’arbrat també poden situar-se altres serveis, 
com ara aparcaments per a bicicletes o parades de Bicing, que, a més, gaudirien de 
l’avantatge de trobar-se contigus als carrils bici. També seria possible definir-hi, en cas 
necessari, una tercera via en un punt central del recorregut, capaç d’acollir un vehicle 
avariat per un intèrval curt de temps, a fi d’evitar interferències amb el servei en hora punta. 

 
Figura 30. Secció tipus en el tram Marina – Glòries 

En el tram Marina – Glòries, la nova distribució és, de cantó mar a cantó muntanya: 

• Vorera: 6,10 m 
• Calçada: 7,20 m 
• Plataforma tramviària: 4,15 m 
• Rambla central: 17,00 m 
• Plataforma tramviària: 4,15 m 
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• Calçada: 7,20 m 
• Vorera: 4,20 m 

En les dues calçades es poden generar diversos repartiments d’usos, depenent de les 
necessitats de cada secció. S’identifiquen dues possibilitats principals: un carril bici de 2,2 m 
d’ample, més dos carrils de 2,5 m; o bé un carril bici de 2,2 m d’ample, un carril de 2,8 m i 
una banda d’aparcament de 2,2 m. No es distingeix entre el paviment del carril de circulació 
i el del carril bici, per tal de mantenir la flexibilitat de la secció i facilitar eventuals canvis 
futurs. 

El tramvia s’implanta en plataformes separades, adossades a ambdós cantons de la rambla 
central, que discorren a diferents cotes a causa del talús generat pel túnel d’Adif. En la 
rambla central, es reservarà la totalitat de l’espai no ajardinat al vianant.  

Aquesta secció busca mantenir la major part d’elements de la secció anterior, minimitzant la 
intervenció en aquest tram. Així, es mantenen intactes la rambla central, els ajardinaments, 
la totalitat de les línies d’arbrat i la major part de les voreres.  

6.2. Arbrat 

En el tram Francesc Macià – Marina, serà necessari modificar la posició de dues de les 
quatre línies d’arbrat. Així mateix, alguns dels exemplars restants en les línies que es 
mantenen hauran de ser també replantats, per tal de corregir-ne la posició o sanejar-ne 
l’estat. Les operacions de transplantament, retirada i plantació d’arbrat es realitzaràn 
sempre d’acord amb les especificacions del Departament de Parcs i Jardins de l’Ajuntament 
de Barcelona. 

De manera prèvia a l’inici dels treballs, els arbres es podaran per minorar el màxim el seu 
pes i volum, amb l’objectiu de minimitzar les possibilitats de caiguda de l’arbre per possibles 
afectacions a les arrels, així com de facilitar la seva manipulació i transport, en cas que 
calgui transplantar l’exemplar. 

Els arbres afectats seran retirats a viver i, posteriorment, es replantaran en un nou escocell 
dins de la pròpia zona d’actuació. La resta d’arbres seran subministrats i plantats amb 
espècies similars a les actuals, de manera que a cap escocell li falti un exemplar arbori en 
bones condicions, d'acord amb les dimensions requerides i la significació d'aquesta via dins 
la trama urbanística de la ciutat. Se substituiran tots aquells arbres que presentin 
deficiències o anomalies de creixement, així com aquells dels quals el tronc tingui un 
perímetre inferior als 45 cm que tindran els arbres de nova plantació. Els arbres així 
descartats romandran al viver municipal, on seran atesos a fi de subsanar-ne les 
deficiències i poder ser aprofitats en altres futures obres de millora i urbanització de l'espai 
públic de la ciutat. 

Els escocells seran quadrats, amb unes dimensions interiors mínimes de 1,6 m x 1,6 m i 
una profunditat mínima de plantació d’ 1,6 m. Es garantirà una protecció mínima de 30 cm 
entre les places d’estacionament i càrrega i descàrrega i la vora interior de l’escocell 
(Barcelona, 2011b). 
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6.3. Urbanització 

6.3.1. Ferms 

Les seccions de ferm a utilitzar seran les definides per la Gerència d’Hàbitat Urbà de 
l’Ajuntament de Barcelona, per a la xarxa bàsica (Avinguda Diagonal i vies intersecants 
incloses en la llista de vies de la xarxa bàsica) o per a la xarxa local (resta de vies de 
l’àmbit), segons correspongui. 

Aquestes són: 

• Xarxa bàsica: 
- Capa de rodament de paviment bituminós BBTM 11A PMB45/80-60 de 3 cm 

de gruix. 
- Reg d’adherència C60B4 ADH.  
- Capa intermèdia de paviment bituminós AC 16S B50/70 de 5 cm de gruix. 
- Reg d’adherència C60B4 ADH.  
- Capa base de paviment bituminós AC 22G B50/70 de 7 cm de gruix.  
- Reg d’emprimació i curat C60B4 CUR.  
- Paviment de formigó magre HM-20 de 22 cm de gruix.  
- Base de tot-ú artificial (ZA) de 15 cm de gruix sobre esplanada existent.  

• Xarxa local:  
- Capa de rodament de paviment bituminós AC 16D B50/70 de 5 cm de gruix.  
- Reg d’adherència C60B4 ADH.  
- Capa de base de paviment bituminós AC 22S B50/70 de 7 cm de gruix.  
- Reg d’emprimació i curat C60B4 CUR.  
- Paviment de formigó magre HM-20 de 22 cm de gruix.  
- Base de tot-ú artificial (ZA) de 15 cm de gruix sobre esplanada existent. 

 
Figura 31. Seccions de ferm per a la xarxa bàsica i la xarxa local de Barcelona. 
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6.3.2. Paviments 

En voreres s’utilitzarà paviment de panot gris de 20 cm x 20 cm x 4 cm. La resta de 
materials de pavimentació són lloses de pedra granítica, panot tàctil per a invidents, rigoles 
blanques i escocells quadrats amb peces prefabricades. 

6.3.3. Drenatge 

Cal preveure en les diverses calçades i vorades els elements de drenatge adequats, tant en 
superfície com subterranis, per evitar la formació de tolls i bosses d’aigua.  

Les obres descrites en el present Projecte bàsic estan inserides en zona absolutament 
urbana, sense interferència amb cap tipus de riera o llera. Es tracta únicament en la 
urbanització d’una franja urbana. En conseqüència, el dimensionament del sistema de 
drenatge s’ha d’orientar a garantir la capacitat d’evacuació de la precipitació de disseny.  

El drenatge es realitza a través de reixes i embornals, que evaqüen l’aigua cap a la xarxa de 
sanejament existent, de tipus unitari, a través de tubs de PVC.  

6.3.4. Accessibilitat 

En compliment del Codi d’accessibilitat de Catalunya, el pendent en sentit longitudinal de les 
voreres és en tot cas inferior al 4%, mentre que en sentit transversal està comprès entre l’ 
1% i el 2%. Així mateix, compliment de les especificacions del Manual de disseny de vies 
ciclistes de Catalunya, la pendent màxima de la calçada en sentit longitudinal no supera en 
cap cas el 6% i, en la mesura del possible, es manté inferior al 3%. 

L’alçada de les voreres respecte de la calçada està compresa entre els 100 mm i els 140 
mm i tots els passos de vianants compten amb guals adaptats, amb un pendent màxim del 
12,5% i senyalització podotàctil per a invidents. Aquesta consistirà en elements de panot 
estriat, integrats en el paviment, i s’executarà seguint els criteris d’encaminaments de 
l’Ajuntament de Barcelona. De la mateixa manera, se senyalitzaran els passos en la 
plataforma tramviària i les andanes de les estacions. 

L’amplada dels passos de vianants varia en funció de la intensitat prevista, però és en tot 
cas superior als 6 m per a l’Avinguda Diagonal i als 4 m per als carrers adjacents. La 
ubicació dels passos està orientada a garantir, en la mesura del possible, la màxima 
alineació amb els itineraris dels vianants en les interseccions, amb l’objectiu de minimitzar 
els creuaments il·legals. No es permeten els passos a vianants sense semaforitzar en 
l’àmbit del Projecte. 

La màxima distància que els vianants hauran de creuar d'un sol cop és de 9,6 m, 
corresponents a una calçada amb 3 carrils de circulació i 1 carril bici en un sol sentit, enfront 
dels actuals 15,6 m corresponents a 6 carrils en 2 sentits. Per a un vianant travessant a una 
velocitat de 0,8 m/s, la diferència suposa poder creuar la calçada en 12 segons, enfront dels 
19,5 segons que requereix en l’actualitat.  
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A fi de maximitzar la visibilitat dels vianants, es reservaran els espais a la banda de serveis 
més propers als passos a l’estacionament de motocicletes, evitant altres usos que podrien 
dificultar la visibilitat, com ara la càrrega i descàrrega. En les immediacions dels passos, la 
banda de serveis desapareixerà i la totalitat de l’espai estarà reservada als vianants.  

6.3.5. Accés a les propietats 

S’han mantingut la totalitat dels guals de vehicles existents en l’actualitat en l’àmbit. Així 
mateix, el projecte és compatible amb possibles nous aparcaments als edificis, ja que 
únicament caldria eliminar l’estacionament de motos entre arbres i col·locar un nou gual.  

Les voreres, de menys de 10 m de longitud, compleixen amb els requisits d’accessibilitat 
dels vehicles de protecció civil i, en particular, dels bombers en cas d’intervenció per 
emergència, per a edificis de més de 20 m d’alçada.  

6.3.6. Mobiliari urbà  

Les característiques que han de complir els diferents elements de mobiliari urbà es detallen 
en la Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona (Barcelona, 
2011a); les característiques dels senyals, tant horitzontals com verticals, s’exposen al 
Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona (Barcelona, 2004). Seguint els 
criteris d’accessibilitat universal, no es col·locarà cap element de mobiliari urbà tal que en 
resulti una amplada útil inferior a 1,50 m.  

6.3.7. Activitats econòmiques a la via pública  

Les terrasses es troben actualment en les voreres, per la qual cosa només se’ls suposen 
afectacions mentre durin les obres. Els quioscs, en canvi, en cas de no haver-ho estat ja 
durant la reforma parcial de 2014-2015, hauran de ser reubicats.  

De la pròpia inserció geomètrica de la Diagonal en la trama de l’Eixample, es creen uns 
espais triangulars a cada una de les dues bandes en determinades interseccions, que 
podrien considerar-se petites places públiques, i que resulten especialment atractives de 
cara a allotjar aquest tipus d’activitats, no només pel major espai disponible, sinó que també, 
pel fet de trobar-se en interseccions, poden atraure els fluxos de vianants que transiten tant 
per un carrer com per l’altre. Aquests espais són: 

• Diagonal – Casanova (banda mar) 
• Diagonal – Aribau (banda mar) 
• Diagonal – Aribau – Moià (banda muntanya) 
• Diagonal – Muntaner – Bon Pastor (banda muntanya) 
• Diagonal – Balmes (banda mar) 
• Diagonal – Còrsega (banda mar) 
• Diagonal – Còrsega – Jardins de Gràcia (banda muntanya) 
• Diagonal – Pau Clarís (banda mar) 
• Diagonal – Rosselló (banda muntanya) 
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• Diagonal – Bruc (banda mar) 
• Diagonal – Provença (banda muntanya) 
• Diagonal – Bailèn (banda mar) 
• Diagonal – Roger de Flor (banda mar) 
• Diagonal – Padilla (banda mar) 

6.4. Xarxa tramviària 

6.4.1. Traçat i ubicació de les parades  

El traçat s’ha definit de la manera més rectilínea possible, apartant-se només de l’alineació 
recta per a sortejar obstacles o efectuar canvis de secció. Això succeeix particularment en 
les interseccions, com són les places de Francesc Macià, Joan Carles I, Mossèn Jacint 
Verdaguer, Pablo Neruda i Glòries. 

No s’ha realitzat un estudi en profunditat del traçat en el marc d’aquest Projecte bàsic, per la 
qual cosa haurà de ser neccesàriament efectuat en el marc de la redacció del Projecte 
executiu. Serà aquest estudi el que determinarà definitivament la configuració de la secció 
en cada punt de l’avinguda. 

El nombre i ubicació de les parades s’han determinat en l’Estudi d’Alternatives, amb els 
objectius d’optimitzar la cobertura i l’abast de la xarxa tramviària, així com les possibilitats  i 
la facilitat de correspondència amb altres modes, minimitzar-ne els costos d’explotació i 
maximitzar-ne la velocitat comercial. Així, es proposa una secció amb cinc parades 
intermitges entre Francesc Macià, que es reforma per a convertir-la en una parada amb 
andanes laterals, i Glòries, que es trasllada a l’interior del futur Parc de les Glòries. Les 
ubicacions i intercanvis previstos d’aquestes parades són:  

• Bon Pastor / Muntaner / Aribau 
• Via Augusta / Rambla de Catalunya (Diagonal-Provença: L3, L5, L6, L7) 
• Roger de Llúria / Bruc 
• Passeig de Sant Joan / Roger de Flor (Verdaguer: L4, L5) 
• Plaça Neruda (Monumental: L2) 

No obstant, aquesta solució gaudeix d’una certa flexibilitat: en mantenir l’entrevia i els gàlibs 
exteriors iguals als de la via en alineació recta, es deixa oberta la possibilitat d’efectuar 
canvis futurs en la ubicació de les parades, sense necessitat de modificar el traçat de la via.  

6.4.2. Via i superestructura de via 

La superestructura de la via ha de permetre un repartiment uniforme de les càrregues a la 
plataforma del tramvia, el manteniment de l’ample de via, el guiat i sosteniment dels vehicles 
amb un desgast mínim de conservació i el revestiment de la via. Segons la secció, aquest 
revestiment haurà de permetre la circulació transversal de vehicles de carretera i de 
vianants.  



 

 
Document nº 1: Memòria 63 

 

Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

Per altra banda, cal tenir en compte que el carril es l’element emprat com a retorn del 
corrent de la catenària. Per aquest motiu, cal evitar les derivacions i els corrents erràtics que 
puguin provocar la corrosió dels elements propers a la via. A més, és altament recomanable 
oferir un bon aïllament elèctric al sistema, com a conseqüència del perill d’aquestes corrents 
erràtiques.  

La solució utilitzada per a la superestructura de via es manté anàloga a l’emprada a les 
xarxes tramviàries existents: és a dir, la via en placa de formigó amb juntes especials pel 
recolzament de lloses, amb fixacions elàstiques i riostres alternades, elastòmer sota el patí, 
amb elements aïllants i elàstics entre el carril i el revestiment. Aquesta solució es basa en 
una secció típica composta per: 

• Capes superiors segons revestiment (llambordes, mescla bituminosa o gespa). 
• 20 cm de formigó HM-25 sota del patí del carril, amb una malla de 20x20 en la zona 

de la junta i barres longitudinals de 8 mm de diàmetre a la vora per a les zones de 
llamborda i aglomerat.  

• Llosa flotant per tal de minimitzar sorolls i vibracions. 
• Juntes especials JRI cada 3 m, amb goma d’impermeabilització de la junta.  
• 10 cm de formigó HM-15.  
• Explanada mínima E1, amb CBR = 5. 

El mètode constructiu de la via és el de carril continu soldat. L’ample de via entre cares 
internes és de 1.435 mm (ample UIC). El tipus de carril és el Ri55N, utilitzat a la resta de la 
xarxa, les característiques tècniques del qual són:  

Altura 150 mm 
Amplada de patí 150 mm 
Amplada de cap 56 mm 
Gruix de l’ànima 12 mm 
Amplada de gorja 36 mm 
Profunditat de gorja 47 mm 
Pes lineal 55,48 kg/ml 

Taula 4. Característiques tècniques del carril Ri55N 

 
Figura 32. Secció de carril Ri55N (López, 2014)  
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El revestiment pot ser de pedra artificial, llamborda o formigó prefabricat per a espais 
transitables per vianants, paviment d’aglomerat asfàltic en les interseccions amb circulació 
transversal, o bé gespa en els trams en plataforma segregada, inaccessible a altres modes 
de circulació. De preferència s’optarà per la gespa, ja que és el que ofereix millors 
característiques sonoreductores i ambientals.  

6.4.3. Drenatge 

Es distingeixen dos tipus de solucions per al drenatge de la plataforma tramviària, en funció 
del revestiment de la mateixa:  

• Via amb revestiment de gespa: Es basa en evitar la penetració d’aigua sota les 
lloses que suporten la via, col·locant una làmina drenant sota la capa de terra 
vegetal amb gespa, canalitzant-la adequadament i evacuant-la per mitjà de tubs de 
dren porós de PVC o PEAD de 200 mm de diàmetre.  

• Via amb revestiment de llambordes o mescla bituminosa: Es realitza per mitjà 
de reixes transversals. Els cabals interceptats en les reixes desguassen a través 
d’un tub de PVC. L’evacuació principal, cap a l’embornal més pròxim, o el pou de 
registre, del cabal de totalitat de les reixes d’una filera, es realitza amb una 
canonada de PVC de 315 mm de diàmetre.  

6.4.4. Andanes i elements de parada 

El disseny de les parades contempla l'accessibilitat per a totes les persones, amb 
marquesines per a la protecció el vent, la insolació o la pluja, paviments antilliscants, la 
supressió de qualsevol obstacle o barrera i la senyalització visual i tàctil de les vores de 
l’andana. Les parades integren també altres elements d’atenció al viatger, com ara 
senyalització, informació sobre horaris i itineraris, màquines expenedores de bitllets, 
enllumenat, evacuació d’aigues pluvials, bancs i papereres.  

Es considera una longitud mínima de 60 metres d’andana, sense incloure rampes d’accés, 
per a garantir el servei a totes les portes dels vehicles circulant en configuració doble. A fi de 
permetre la maniobra dels usuaris en cadira de rodes, l’amplada útil –lliure d’obstacles– de 
les andanes no podrà ser inferior a 1500 mm, mesurats des del cantell de les mateixes. La 
pendent màxima de les rampes d’accès serà en tot cas inferior al 6% i estaran provistes de 
baranes i passamans.  

Sobre cada andana es designen un total de 4 zones d’embarcament per a persones amb 
mobilitat reduïda, senyalitzades amb el pictograma del símbol internacional d’accessibilitat 
(SIA) i panot estriat podotàctil, que es corresponen amb les portes dobles del tramvia. La 
distància vertical entre la vora de l’andana i la porta del tramvia és negligible. La distància 
horitzontal és inferior als 5 cm.  
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6.4.5. Alimentació elèctrica 

La tensió d’alimentació pels tramvies és de 750 V en corrent continu. L’alimentació es farà 
mitjançant la línia aèria de contacte, connectada a les subestacions de tracció ubicades al 
llarg del traçat. Aquestes subestacions s’alimentaran d’una xarxa de 25 kV, instal·lada en 
canalitzacions subterrànies paral·leles a la via i connectada en els seus extrems a dues 
estacions receptores diferents i independents entre si.  

Es dimensionarà el sistema per a la circulació de tramvies de 800 kW de potència, formats 
per dues unitats acoblades a 400 kW cadascuna, que podran ser alimentats des d’ambdues 
estacions receptores.  

6.4.6. Comunicacions 

El sistema de comunicacions consisteix en una xarxa SDH (Sincronouys Digital Hierarchy) 
d’intercanvi de paquets TCP/IP, estesa al llarg de la via. Aquest sistema de comunicacions 
transporta d’una manera segura tant la veu com les dades i comunicacions de la xarxa local.  

El sistema de comunicacions consta d’un rack de comunicacions senzill a cada estació. El 
sistema de control general de la xarxa de comunicacions esta situat al centre de control, des 
del qual es poden configurar i monitoritzar tots els elements de la xarxa. 

6.4.7. Material rodant 

Els nous tramvies adquirits per donar servei a la connexió de la xarxa seran del tipus Citadis 
302 en la seva variant “Barcelona”. Cal tenir en compte que si s’opta per una solució sense 
catenària, com es preveu, s’haurà d’incorporar aquesta funcionalitat en els vehicles, i, a més, 
modificar les 41 unitats existents per a poder circular per aquest tram. 

En el PDI (ATM, 2012) es quantifiquen les necessitats de nou material rodant generades per 
la unió de les dues xarxes en 18 combois. En el present Projecte bàsic s’ha adoptat aquesta 
xifra. No obstant, les necessitats reals pel que fa a nou material rodant hauran de ser 
convenientment avaluades en el moment de la redacció del Projecte definitiu, en particular 
en vista a les economies derivades de l’explotació unificada de la xarxa, com són la no 
duplicació de marges de seguretat, la menor necessitat de reserves o la possibilitat de 
realitzar serveis semi-directes.   
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7. Resum del pressupost 

Nivell Concepte  Import (€) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I ENDERROCS  3.840.682,04 
 
Capítol 01.02  MOVIMENTS DE TERRES  2.522.833,92 
 
Apartat 01.03.01 PAVIMENTS BITUMINOSOS  6.719.059,93 
Apartat 01.03.02 PAVIMENTS HIDRÀULICS  2.342.829,42 
Apartat 01.03.03 GUALS I VORADES  727.105,58 
Apartat 01.03.04 ESCOCELLS  1.157.796,53 
Apartat 01.03.05 DRENATGE  259.481,47 
Capítol 01.03 URBANITZACIÓ I PAVIMENTACIÓ  11.206.272,93 
 
Apartat 01.04.01 MOBILIARI URBÀ  1.341.735,37 
Apartat 01.04.02 ENLLUMENAT  1.841.465,03 
Apartat 01.04.03 SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ  1.004.073,34 
Capítol 01.04 ELEMENTS URBANS  4.187.273,74 
 
Capítol 01.05 ARBRAT, JARDINERIA I REG  1.727.038,55 
 
Apartat 01.06.01 TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I ENDERROCS  122.176,99 
Apartat 01.06.02 MOVIMENTS DE TERRES  556.445,21 
Apartat 01.06.03 POSTA DE VIA, URBANITZACIÓ, PARADES I ACABATS  28.468.941,26 
Apartat 01.06.04 CATENÀRIA, SENYALITZACIÓ I SERVEIS  4.409.340,63 
Apartat 01.06.05 MATERIAL RODANT  70.345.614,56 
Capítol 01.06 XARXA TRAMVIÀRIA  103.902.518,65 
 
Capítol 01.07 PARTIDES GENERALS D'OBRA  3.657.055,20 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Obra 01 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  131.043.675,03 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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8. Conclusió 

El present Projecte bàsic estableix un marc a partir del qual desenvolupar la necessària 
reforma de l’Avinguda Diagonal. S’han analitzat els antecedents i la història de l’avinguda, 
així com la seva lògica urbanística i els diferents papers que juga en l’esquema de mobilitat 
de la ciutat de Barcelona; s’han identificat les principals problemàtiques que afecten 
l’avinguda, tant en la zona recentment reformada com en aquella que no ho ha estat; s’han 
generat una sèrie d’alternatives i se n’han comparat els punts forts i dèbils segons criteris 
econòmics, socials, urbanístics i de mobilitat. Així, s’ha arribat a una solució compatible amb 
les darreres actuacions que s’han realitzat en l’avinguda, i que contempla la necessària 
redistribució dels usos en favor d’un major pes dels modes amables, sense per això deixar 
de garantir la mobilitat en vehicle privat.  

Tal i com indica el Llibre verd del transport (CEE, 2007), per a eliminar les barreres que 
dificulten el canvi modal, i avançar cap a una Barcelona amb menor circulació de vehicles 
privats, cal proporcionar una alternativa de transport públic amb nivells suficients de qualitat, 
freqüència, capacitat i fiabilitat. Ara per ara, l’autobús per sí sol no pot assumir aquest paper, 
i seria prohibitiu intentar que fos el metro. Només el tramvia, circulant en superfície, ofereix 
la flexibilitat, l’operativitat i la capacitat de mallatge necessaris per a cobrir aquest buit.  

En experiència rere experiència, en múltiples ciutats, inclosa la pròpia Barcelona (Muller, 
2004; Granados, 2010; Taravilla, 2010; UITP, 2001a), el tramvia ha mostrat la seva 
capacitat per a induir el canvi modal, reduïnt el trànsit al centre de les ciutats i augmentant el 
nombre d’usuaris del sistema global de transport públic. Així mateix, el tramvia ha mostrat 
també un gran potencial per a la transformació urbanística, permetent la revalorització de 
l’espai públic i la revitalització de les zones de passeig i comerç. En el cas de Barcelona, el 
potencial que pot arribar a desenvolupar aquest mode és encara superior al d’altres ciutats, 
donat que el pas d’un mode ferroviari urbà en superfície estava contemplat ja des dels 
primers esbossos del Pla Cerdà.  

Com s’ha vist, el funcionament en paral·lel del tramvia i l’autobús, bé en calçada compartida 
o bé de manera segregada, tampoc no és la sol·lució òptima. No obstant, el tramvia i la 
Nova Xarxa de Bus (NXBus) no només són compatibles, sinó que existeixen importants 
sinèrgies en el seu desenvolupament conjunt i les possibilitats d’intermodalitat entre 
ambdues. Així, la reforma de la Diagonal comporta repensar el conjunt del transport públic 
de superfície, on el tramvia aportaria major capacitat al corredor central i la xarxa 
d’autobusos la necessària capil·laritat del sistema en totes direccions. Una bona xarxa de 
transport públic és aquella en la que no existeix competència entre els mitjans de transport, 
sinó en què aquests, per les seves pròpies tipologies, es complementen.  

Cal entendre la reestructuració de la xarxa de bus com una part integral de la implantació de 
tramvia, i de la què en dependrà la seva rendibilitat social final (Ulied et al., 2011). Feta 
correctament, durà a una millora de la competitivitat de la xarxa global de transport públic en 
termes de temps de trajecte, freqüència de pas, cobertura i intermodalitat, que n’incentivarà 
l’ús (UITP, 2001b) i, en conseqüència, tindrà un impacte positiu en el repartiment modal, la 
salut dels ciutadans, la mobilitat amable i la qualitat ambiental i de l’espai urbà a la ciutat de 
Barcelona.    
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1. Introducció 

Com a resultat de les visites de camp efectuades a la zona objecte del present Projecte 
bàsic, s’ha realitzat un reportatge fotogràfic que es presenta a continuació. Aquestes 
fotografies mostren l’estat de la zona objecte del projecte i d’aquelles contigües, i permeten 
identificar els serveis i elements existents actualment. Per tant, ajuden a determinar les 
actuacions que caldrà realitzar per a la reforma de l’Avinguda Diagonal.  

El present reportatge es divideix en dues parts diferenciades. En la primera, es mostra 
l’estat previ a les reformes de 2014-2015. Per tal de fer-ne més comprensible la visualització, 
s’han agrupat en diferents trams, ordenats en sentit Llobregat-Besòs. En la segona part, es 
mostra l’estat més actual d’aquelles zones que han sofert una transformació en 2014-2015: 
el tram Francesc Macià – Passeig de Gràcia i la Plaça de les Glòries.  

Excepte si s’especifica el contrari, totes les fotografies recollides han estat realitzades per 
l’autor en visites efectuades els dies 11 i 13 de novembre de 2013, i 7 i 8 de juny de 2015.  

  



 

Document nº 1: Memòria. Annex 1: Reportatge Fotogràfic 4 
 

Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

2. Estat previ a les reformes de 2014-2015 

2.1. Trambaix, Plaça Francesc Macià 

 
Figura A1.1. Catenària integrada en la banda d’arbrat 

 

 
Figura A1.2. Integració del tramvia en el tram Llobregat de l’Avinguda Diagonal 
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Figura A1.3. Senyalització especial tramvia en passos de vianants 

 

 
Figura A1.4. Parada Pius XII 
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Figura A1.5. Tramvia travessant la Plaça de Pius XII en direcció Llobregat (1) 

 Figura A1.6. Tramvia travessant la Plaça de Pius XII en direcció Llobregat (2) 
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Figura A1.7. Tramvia aturant-se a la parada de Pius XII 

 
Figura A1.8. Senyalització especial de prohibició de girs a l’esquerra 
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Figura A1.9. Trànsit travessant les vies del tramvia a Plaça de Maria Cristina (1) 

 
Figura A1.10. Trànsit travessant les vies del tramvia a Plaça de Maria Cristina (2) 
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Figura A1.11. Tramvia travessant la Plaça de Maria Cristina (1) 

 
Figura A1.12. Tramvia travessant la Plaça de Maria Cristina (2) 
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Figura A1.13. Tramvia travessant la Plaça de Maria Cristina (3) 

 
Figura A1.14. Intersecció Diagonal – Numància 
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Figura A1.15. Voreres àmplies davant del centre comercial L’Illa Diagonal 

 
Figura A1.16. Intersecció Diagonal – Avinguda de Sarrià 
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Figura A1.17. Plataformes a diferents cotes a l’altura d’Avinguda de Sarrià. 

 
Figura A1.18. Terciana del costat muntanya en les proximitats de Plaça Francesc Macià. 
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Figura A1.19. Tramvia sortint de la parada Francesc Macià. 

 
Figura A1.20. Carril bus a l’esquerra del lateral a l’altura de Plaça Francesc Macià. 
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Figura A1.21. Final de línia a la parada Francesc Macià. 

 
Figura A1.22. Autobusos entrant a plaça Francesc Macià amb fase semafòrica pròpia. 
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Figura A1.23. Plaça Francesc Macià (1). 

 
Figura A1.24. Plaça Francesc Macià (2). 
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Figura A1.25. Plaça Francesc Macià (3). 

 
Figura A1.26. Plaça Francesc Macià (4). 
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Figura A1.27. Carril bici a Plaça Francesc Macià. 

 
Figura A1.28. Estacionament de bicicletes i motocicletes a Plaça Francesc Macià. 
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2.2. Plaça Francesc Macià – Plaça de Joan Carles I 

 
Figura A1.29. Terciana i lateral del costat muntanya en les proximitats de Plaça Francesc Macià 

 
Figura A1.30. Secció efectiva reduïda en la terciana de costat muntanya en les proximitats de Francesc Macià 
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Figura A1.31. Intersecció Diagonal – Travessera de Gràcia – Calvet 

 
Figura A1.32. Pas de vianants en les proximitats de Plaça Francesc Macià 
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Figura A1.33. Voreres estretes en les proximitats de Plaça Francesc Macià 

 
Figura A1.34. Calçada central en les proximitats de Plaça Francesc Macià 
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Figura A1.35. Carril bici en terciana en les proximitats de Plaça Francesc Macià 

 
Figura A1.36. Autobusos en parada doble en les proximitats de Plaça Francesc Macià 
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Figura A1.37. Convivència entre vianants i ciclistes en les tercianes 

 
Figura A1.38. Estacionament de bicicletes i motocicletes en les tercianes 
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Figura A1.39. Reducció de la secció efectiva deguda a l’estacionament de motocicletes en les tercianes 

 
Figura A1.40. Segona línia d’aturada en parades dobles de bus 
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Figura A1.41. Intersecció Diagonal – Villarroel 

 
Figura A1.42. Voreres estretes en costat mar, amb secció encara més reduïda a causa de les pilones (1) 
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Figura A1.43. Voreres estretes en costat mar, amb secció encara més reduïda a causa de les pilones (2) 

 
Figura A1.43. Invasió de l’espai destinat als vianants per part d’una ciclista en sentit contrari 
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Figura A1.44. Accès a finques en les proximitats de Carrer d’Enric Granados 

 
Figura A1.45. Estacionament de bicicletes i àrea de càrrega i descàrrega d’Enric Granados 
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Figura A1.46. Senyalització de l’àrea de càrrega i descàrrega d’Enric Granados 

 
Figura A1.47. Terrassa en xamfrà a la intersecció amb Carrer de Tuset. 
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Figura A1.48. Secció efectiva reduïda a causa del mobiliari urbà a l’altura de Carrer de Tuset. 

 
Figura A1.49. Convivència d’usos en tercianes. 



 

Document nº 1: Memòria. Annex 1: Reportatge Fotogràfic 29 
 

Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.50. Voreres estretes en les proximitats de Rambla de Catalunya. 

 
Figura A1.51. Invasió del carril bici per part dels vianants davant de la reducció de la secció efectiva. 
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Figura A1.52. Accès a finques en les proximitats de Rambla de Catalunya. 

 
Figura A1.53. Intersecció Diagonal – Rambla de Catalunya (1) 
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Figura A1.54. Voreres estretes, envaïdes per bastides, entre Rambla de Catalunya i Passeig de Gràcia. 

 
Figura A1.55. Reducció de la secció efectiva entre Rambla de Catalunya i Passeig de Gràcia. 
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Figura A1.56. Calçada central en les proximitats de Passeig de Gràcia. 

 
Figura A1.57. Intersecció Diagonal – Rambla de Catalunya (2) 
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Figura A1.58. Intersecció Diagonal – Rambla de Catalunya (3) 

 
Figura A1.59. Plaça de Joan Carles I (1) 
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Figura A1.60. Plaça de Joan Carles I (2) 

 
Figura A1.61. Plaça de Joan Carles I (3) 
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Figura A1.62. Plaça de Joan Carles I (4) 

2.3. Plaça de Joan Carles I – Carrer de Marina 

 
Figura A1.63. Calçada central en les proximitats de Plaça de Joan Carles I 
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Figura A1.64. Voreres estretes en les proximitats de Plaça de Joan Carles I 

 
Figura A1.65. Interferències entre carril bici i mobiliari urbà 
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Figura A1.66. Espai residual triangular a la intersecció Diagonal – Rosselló (1). 

 
Figura A1.67. Espai residual triangular a la intersecció Diagonal – Rosselló (2). 
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Figura A1.68. Vorera estreta davant de la Casa de les Punxes (1). 

 
Figura A1.69. Vorera estreta davant de la Casa de les Punxes (2). 
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Figura A1.70. Terciana del costat muntanya i calçada central davant de la Casa de les Punxes. 

 
Figura A1.71. Invasió de la terciana per un vehicle de serveis municipals. 
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Figura A1.72. Vorera excepcionalment estreta al costat muntanya entre Rosselló i Provença (1) 

 
Figura A1.73. Vorera excepcionalment estreta al costat muntanya entre Rosselló i Provença (2) 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.74. Vorera excepcionalment estreta al costat muntanya entre Rosselló i Provença (3) 

 
Figura A1.75. Vorera excepcionalment estreta al costat muntanya entre Rosselló i Provença (4) 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.76. Intersecció Diagonal – Provença 

 
Figura A1.77. Sortida d’emergència d’Adif 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.78. Lateral costat mar i terrassa en espai residual triangular 

 
Figura A1.79. Terciana costat mar i calçada central 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.80. Vista general des de la vorera costat mar. 

 
Figura A1.81. Autobús circulant pel tercer carril. El segon carril queda inutilitzat. 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.82. Calçada central en les proximitats de Passeig de Sant Joan. 

 
Figura A1.83. Vorera estreta en costat mar i estacionament il·legal a l’altura de Passeig de Sant Joan. 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.84. Vorera estreta en costat muntanya a l’altura de Passeig de Sant Joan. 

 
Figura A1.85. Concentració d’usos en tercianes. 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.86. Estacionament de motos en vorera estreta. 

 
Figura A1.87. Interrupció de la via de circulacó de bicicletes i vianants a Plaça Verdaguer (1). 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.87. Interrupció de la via de circulacó de bicicletes i vianants a Plaça Verdaguer (2). 

 
Figura A1.89. Estacionament il·legal en vorera per manca de zones de càrrega i descàrrega (1). 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.89. Estacionament il·legal en vorera per manca de zones de càrrega i descàrrega (2). 

 
Figura A1.90. Plaça Verdaguer (1). 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.91. Plaça Verdaguer (2). 

 
Figura A1.92. Plaça Verdaguer (3). 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.93. Plaça Verdaguer (4). 

 
Figura A1.94. Vorera estreta en les proximitats de Plaça Verdaguer. 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.95. Serveis sota el lateral del cantó muntanya. 

 
Figura A1.96. Intersecció Diagonal – Aragó – Marina (1) 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.97. Interrupció de la vorera a la intersecció Diagonal – Aragó – Marina (1) 

 
Figura A1.98. Interrupció de la vorera a la intersecció Diagonal – Aragó – Marina (2) 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.99. Intersecció Diagonal – Aragó – Marina (2) 

 
Figura A1.100. Intersecció Diagonal – Aragó – Marina (3) 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.101. Intersecció Diagonal – Aragó – Marina (4) 

 
Figura A1.102. Intersecció Diagonal – Aragó – Marina (5) 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.103. Intersecció Diagonal – Aragó – Marina (6) 

 
Figura A1.104. Intersecció Diagonal – Aragó – Marina (7) 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.105. Intersecció Diagonal – Aragó – Marina (8) 

 
Figura A1.106. Intersecció Diagonal – Aragó – Marina (9)  
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

2.4. Carrer de Marina – Plaça de les Glòries Catalanes 

 
Figura A1.107. Intersecció Diagonal – Aragó – Marina (10) 

 
Figura A1.108. Intersecció Diagonal – Aragó – Marina (11) 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.109. Rambla central entre Marina i Consell de Cent 

 
Figura A1.110. Intersecció Diagonal – Consell de Cent (1) 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.111. Intersecció Diagonal – Consell de Cent (2) 

 
Figura A1.112. Intersecció Diagonal – Consell de Cent (3) 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.113. Intersecció Diagonal – Consell de Cent (4) 

 
Figura A1.114. Barreres arquitectòniques per accedir a la rambla central des de costat mar 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.115. Intersecció Diagonal – Padilla. 

 
Figura A1.116. Rambla central entre Padilla i Castillejos (1). 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.117. Diferència de cota entre rambla central i calçada costat mar. 

 
Figura A1.118. Rambla central entre Padilla i Castillejos (2). 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.119. Plaça de les Glòries (1). 

 
Figura A1.120. Plaça de les Glòries (2). 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

2.5. Plaça de les Glòries Catalanes, Trambesòs 

 
Figura A1.121. Plaça de les Glòries (3). 

 
Figura A1.122. Parada Glòries (1). 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.123. Tramvia travessant la Plaça de les Glòries (1). 

 
Figura A1.124. Parada Glòries (2). 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.125. Parada Glòries (3). 

 
Figura A1.126. Senyalització especial tramvia a Plaça de les Glòries (1) 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.127. Senyalització especial tramvia a Plaça de les Glòries (2) 

 
Figura A1.128. Senyalització especial tramvia a Plaça de les Glòries (3) 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.129. Correspondència metro-tramvia a Plaça de les Glòries. 

 
Figura A1.129. Correspondència metro-tramvia a Plaça de les Glòries. 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.130. Rambla central entre Plaça de les Glòries i Rambla de Prim. 

 
Figura A1.131. Vies del tramvia adossades a la rambla central entre Plaça de les Glòries i Rambla de Prim. 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.132. Tramvia travessant la Plaça de les Glòries (2). 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

3. Estat actual 

3.1. Plaça Francesc Macià – Plaça de Joan Carles I  

 
Figura A1.133. Voreres. 

 
Figura A1.134. Canvi de secció. 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.135. Calçada lateral 

 
Figura A1.136. Espai per a la càrrega i descàrrega en banda de serveis. 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.137. Conflictes de circulació en calçada central 

 
Figura A1.138. Saturació de la calçada lateral 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.139. Gir a la dreta de l’autobús des de calçada central en fase semafòrica pròpia (Via Augusta) 

 

 
Figura A1.140. Gir il·legal a la dreta des de calçada central (1). 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.141. Gir il·legal a la dreta des de calçada central (2). 

 
Figura A1.142. Gir il·legal a la dreta des de calçada central (3). 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.143. Gir il·legal a la dreta des de calçada central. En primer pla, arbre en gual de vianants. 

 
Figura A1.144. Bloqueig del carril lateral degut a l’encotxament. A la dreta, gir il·legal des de calçada central. 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.145. Bloqueig del carril lateral degut a encotxament. A la dreta, gir il·legal des de calçada central. Al 

fons, invasió del carril bici per a sortejar els vehicles que giren a la dreta 

 
Figura A1.146. Bloqueig del carril lateral degut a entrada/sortida de l’espai de càrrega i descàrrega. 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.147. Amplada útil insuficient en parada de bus. 

 
Figura A1.148. Tram sense segregació per a bicicletes (Calvet – Villarroel)  
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.149. Invasió de la vorera per part d’un cicista 

 
Figura A1.150. Invasió de la vorera per part d’una motocicleta. 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.151. Afeccions en l’arbrat degudes a la reforma (1). 

 
Figura A1.152. Afeccions en l’arbrat degudes a la reforma (2). 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.153. Afeccions en l’arbrat degudes a la reforma (3). 

3.2. Plaça de les Glòries Catalanes 

 
Figura A1.154. Urbanització provisional (1). 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 
Figura A1.155. Urbanització provisional (2). 

 
Figura A1.155. Urbanització provisional (3). 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 Figura A1.156. Urbanització provisional (4). 

 Figura A1.157. Urbanització provisional (5). 
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

 Figura A1.158. Urbanització provisional (6). 
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1. Introducció 

En el present Annex s’analitza una sèrie d’alternatives per a cada una de les facetes de la 
reforma. A causa de la gran quantitat de variables en joc, es procedirà a aquest estudi en 
diferents passos, aïllant diferents parts del problema per a abordar-les de manera simple. 
Els resultats de cada un dels passos serviran com a punt de partida per als següents, 
permetent així l’elaboració d’una solució integrada, tot evitant la creació d’un nombre 
ingestionable d’alternatives diferents.  

En primer lloc, s’estudia la configuració òptima d’un sistema de transport públic col·lectiu 
que connecti les dues xarxes tramviàries actuals, en funció de les característiques 
particulars de cada mode i la seva integració dins la xarxa global de transport públic de 
Barcelona. S’avaluen diverses alternatives: 

• Autobús tradicional (alternativa 0, no intervenció) 
• Nova Xarxa de Bus 
• Tramvia en superfície 
• Tramvia + Nova Xarxa de Bus en plataforma compartida 
• Tramvia + Nova Xarxa de Bus en explotació paral·lela 
• Tramvia soterrat 
• Metro 

S’analitzaran a continuació les possibilitats d’implantació d’un sistema complementari o 
alternatiu a la catenària per a l’alimentació elèctrica del tramvia. Es tenen en compte les 
següents alternatives: 

• Catenària tradicional (alternativa 0) 
• Catenària + Supercondensadors 
• Catenària + Volants d’inèrcia 
• Catenària + Bateries 
• Sistema APS (Alimentation par le sol) 

A partir dels resultats de les avaluacions anteriors, es definiran una sèrie de seccions tipus 
per a la reforma de l’Avinguda Diagonal, que s’ha dividit en dos trams diferenciats a efectes 
d’aquest anàlisi: Plaça Francesc Macià – Carrer de Marina d’una banda i Carrer de Marina – 
Plaça Glòries per l’altra. Això es deu tant a l’existència del túnel ferroviari Aragó – Estació de 
França en aquest darrer tram com al molt diferent funcionament d’aquests, tant 
urbanísticament com en matèria de mobilitat, que no garanteix que una mateixa solució 
pugui aplicarse en tots els casos. 

En darrer lloc, s’avaluaran diverses alternatives de cara a determinar el nombre i ubicació 
de les parades del sistema de transport col·lectiu.  

Cada conjunt d’alternatives s’avaluarà segons una sèrie de criteris, definits particularment 
per a cada aspecte del problema, amb el rerefons comú d’alinear-se amb els objectius 
d’aquest Projecte bàsic i garantir, al mateix temps, la màxima rendibilitat possible en termes 
econòmics, socials i ambientals.  
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2. Concepció del sistema de transport públic col·lectiu 

Baixos nivells de servei del sistema de transport públic col·lectiu en dificulten l’adopció per 
part dels ciutadans, traduïnt-se en un major ús del vehicle privat i l’empitjorament de les 
condicions de circulació per a tots els usuaris de la via. En efecte, si l’usuari no percep cap 
benefici per la utilització del transport públic, difícilment se sentirà incentivat a utilitzar-lo.   

A fi de facilitar el canvi modal i reduir els nivells de trànsit, resulta imprescindible l’existència 
d’una bona oferta de transport col·lectiu, concebut de manera integrada, com una xarxa amb 
diversos nivells en què cada mode jugui el paper que li correspòn, adequat a les seves 
característiques particulars. Per a disposar una xarxa de transport públic competitiva, és 
vital assolir nivells satisfactoris de cobertura de la xarxa, freqüència, puntualitat i temps de 
trajecte, ésent aquests els factors que determinen principalment la percepció del mode de 
transport per part dels usuaris, que determinarà l’èxit o fracàs de l’adopció del canvi modal 
(Cascajo, 2006; Villalonga, 2006).   

La reforma de la Diagonal, lluny de ser un inconvenient, dóna l’oportunitat de complementar 
les actuacions en marxa amb que tenen per objectiu millorar aquesta xarxa, com ara el 
desplegament de la Nova Xarxa de Bus, superant l’actual concepció del servei d’autobús, 
que tendeix cap a la ineficiència, amb unes velocitats comercials a la baixa; i cap a la 
ineficàcia, amb una pèrdua constant de la demanda davant d’altres modes més competitius 
(Riol i Obiols, 2009), en particular el vehicle privat. 

2.1. Limitacions i condicionants 

La demanda prevista de transport públic col·lectiu al llarg del corredor Diagonal és d’uns 50 
milions de passatgers a l’any, o 80.000 al dia. D’aquests, el 80% efectuen desplaçaments 
curts, de menys de 5 km (TRAM-ATM, 2004). La demanda en hora punta s’estima en 6.500 
pax/h·sentit (Taravilla, 2010).  

En la Taula A2.1 s’indiquen les capacitats dels diferents modes de transport considerats per 
a determinats valors de freqüència de pas. Observi’s que la capacitat de les alternatives que 
comprenen l’operació conjunta de tramvia i autobús seria la suma directa de la capacitat 
d’ambdós modes en el cas d’explotació en paral·lel i un valor intermig entre les capacitats 
d’un i altre, que dependria de les condicions exactes d’explotació, per a la circulació en 
plataforma compartida.  

 Capacitat (pax/h·sentit) 
Interval 

(min) 
Autobús Tramvia Metro 
Articulat Simple Doble Sèrie 5000 

5 1.860 2.640 5.280 23.400 
3 3.100 4.400 8.800 39.000 

1,5 6.200 8.800 17.600 78.000 
Taula A2.1. Capacitat de diferents modes de transport per a determinats valors d’interval de pas 



 

 
Document nº 1: Memòria. Annex 2: Estudi d’Alternatives 6 

 

Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

S’observa a partir de dita taula l’estat de sobresaturació en què es troba l’autobús, situació 
que desincentiva l’ús del transport públic al llarg del corredor i que no es resoldrà amb la 
implantació de la Nova Xarxa de Bus. En efecte, tot i unificar les línies actuals, la NXBus no 
permetrà incrementar la freqüència de pas per sobre d’un vehicle cada 1,5 min, ja que 
aquesta està limitada pel cicle semafòric. Es pot comprovar també el sobredimensionament 
que suposa una línia de metro, amb una capacitat entre quatre i dotze vegades superior a la 
demanda en hora punta. Cap dels dos modes de transport, doncs, és capaç de cobrir 
adequadament la demanda, sigui per defecte o sigui per excés. 

En canvi, la demanda esperada es troba en el rang central de capacitats del tramvia. 
L’Union Internationale des Transports Publics el qualifica com el mitjà de transport “ideal” 
per a rangs de demanda entre 3.000 i 11.000 pax/h·sentit (UITP, 2001b).  

2.2. Anàlisi multicriteri 

2.2.1. Definició d’alternatives 

2.2.1.1. Alternativa 0: No intervenció 

Es considera com a alternativa 0 la no-intervenció en el sistema de transport col·lectiu al 
llarg de l’Avinguda Diagonal, és a dir, la continuació del servei d’autobusos tradicionals. 

Tot i disposar de carril propi, els autobusos estàn sotmesos a la fricció amb el trànsit, que 
en condiciona la velocitat comercial, el rendiment i la fiabilitat. Els autobusos pateixen 
pèrdues de temps addicionals a les parades, on l’accès exclusiu per la porta davantera i la 
necessitat de validar en pujar al vehicle incrementen molt el temps de parada. Davant la 
necessitat de donar servei a una PMR, el temps de parada es veu encara més estès, ja que 
el desplegament i recollida de la rampa adaptada han de ser necessàriament lents, a fi de 
garantir la seguretat dels passatgers i els usuaris de la via (UITP, 2001a). D’això en resulten 
nivells de servei baixos, especialment pel que fa al temps de trajecte, puntualitat, freqüència, 
regularitat i fiabilitat del sistema de transport col·lectiu. 

La circulació d’autobusos en carril reservat, a més, comporta certs efectes negatius, com 
ara una major dificultat per a efectuar girs a la dreta i per a l’accès a les propietats, així com 
la impossibilitat de definir estacionaments o espais de càrrega i descàrrega contigus a la 
vorera que no suposin una invasió del carril bus (Madrid, 2000). 

• Punts forts: cost nul, baix temps d’accés a les parades. 
• Punts dèbils: capacitat insuficient, molt baixa velocitat comercial, elevat temps de 

parada, friccions amb el trànsit, sense solució de continuïtat.  
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2.2.1.2. Alternativa 1: Nova Xarxa de Bus 

En la planificació de la Nova Xarxa de Bus es preveu la futura implantació d’una línia que 
segueix el traçat de la Diagonal, anomenada D30. Això permetria resoldre alguns dels 
inconvenients de la situació actual, com el gran nombre de línies que saturen les parades 
actuals i la manca de legibilitat de la xarxa.  

Aquesta solució ofereix prestacions superiors a les de la xarxa convencional d’autobusos, 
però manté una baixa velocitat comercial, així com una capacitat insuficient per a abastir la 
demanda del corredor.  

De la mateixa manera que l’autobús convencional, la NXBus, tot i disposar de carril propi, 
està sotmesa a la fricció amb el trànsit, que en condiciona la velocitat comercial, el 
rendiment i la fiabilitat. Idènticament, els autobusos d’ambdues classes pateixen pèrdues de 
temps addicionals a les parades, on l’accès exclusiu per la porta davantera i la necessitat de 
validar en pujar al vehicle incrementen molt el temps de parada, que es veu encara més 
estès davant la necessitat de donar servei a una PMR, ja que el desplegament i recollida de 
la rampa adaptada han de ser necessàriament lents, a fi de garantir la seguretat dels 
passatgers i els usuaris de la via. D’això en resulten nivells de servei baixos, especialment 
pel que fa al temps de trajecte, puntualitat, freqüència, regularitat i fiabilitat del sistema de 
transport col·lectiu. 

La circulació d’autobusos en carril reservat, a més, comporta certs efectes negatius, com 
ara una major dificultat per a efectuar girs a la dreta i per a l’accès a les propietats, així com 
la impossibilitat de definir estacionaments o espais de càrrega i descàrrega contigus a la 
vorera que no suposin una invasió del carril bus (Madrid, 2000). 

• Punts forts: baix cost d’implantació, baix temps d’accés a les parades 
• Punts dèbils: capacitat insuficient, baixa velocitat comercial, elevat temps de 

parada, friccions amb el trànsit, sense solució de continuïtat. 

2.2.1.3. Alternativa 2: Tramvia en superfície 

Correspòn a la unió per prolongació de les dues xarxes actuals, amb les mateixes o molt 
similars característiques que presenten actualment el Trambaix i el Trambesòs. El tramvia 
circula en exclusiva per una plataforma reservada, que pot ser creuada per vianants i 
vehicles exclusivament en les interseccions, i que concilia integració urbana amb velocitat, 
freqüència i regularitat (Villalonga, 2006; Orro, 2006). Així, mentre el tramvia antic és molt 
més equiparable amb un servei de bus, el modern comporta tots els avantatges d’un tren 
lleuger (Magrinyà, 2007). 

El tramvia suposa una solució de compromís entre el baix cost i nivell del servei de l’autobús 
i l’elevat cost, capacitat i velocitat comercial del metro. Amb aproximadament el mateix gàlib 
dinàmic, un comboi tramviari té una capacitat 3 vegades superior que un autobús articulat i 
6 que un estàndard. El guiatge ferroviari, amb menor fregament entre roda i carril, així com 
el menor pes del material rodant, permeten majors acceleracions i menors vibracions, de 
manera que augmenten el comfort per als usuaris, permeten la reversibilitat del vehicle i 
redueixen el consum d’energia fins a un 30% respecte del bus (Andalucía, 1998; PTP, 2010).  



 

 
Document nº 1: Memòria. Annex 2: Estudi d’Alternatives 8 

 

Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

Respecte als altres modes ferroviaris, el tramvia presenta menor capacitat i majors friccions 
amb el trànsit. Com a contrapartida, té com a principal avantatge l’accessibilitat. El fet de 
situar-se a nivell de vianant minimitza els temps d’accés de forma notable, facilita la 
comprensió de la xarxa i n’incentiva l’ús (UITP, 2001b). La configuració de les andanes, com 
també la del material mòbil, amb pis baix integral, fan que sigui un mode 100% accessible 
per a PMR (ATM, 2012). L’accès dels passatgers és ràpid, amb portes àmplies i validació al 
llarg de tot el vehicle. Gràcies a la configuració en pis baix i a l’amplada de les portes, 
l’accès de PMR no incrementa els temps de parada. 

• Punts forts: eficiència energètica, baix temps d’accés a les parades, baix temps de 
parada, velocitat comercial mitja, circulació segregada del trànsit, solució contínua. 

• Punts dèbils: cost d’implantació mitjà, friccions amb el trànsit (interseccions). 

2.2.1.4. Alternativa 3: Tramvia i NXBus en plataforma compartida 

Consisteix en la circulació de tramvies i NXBus en una plataforma única de transport públic 
col·lectiu, segregada de la resta de modes. Aquesta opció exigeix compatibilitzar en un únic 
espai la circulació de dos modes que tenen velocitats comercials, capacitats i esquemes 
d’explotació molt diferents. 

Aquest servei ofereix millors prestacions que l’autobús tradicional o la NXBus, però pitjors 
que el tramvia per sí sol: l’espai compartit amb el bus redueix l’eficiència, velocitat comercial 
i capacitat globals del sistema. L’explotació comercial és, com a mínim, complexa. La gran 
virtut del tramvia modern, la independència del trànsit, desapareix a causa de les friccions 
amb un mode amb un format d’explotació i una velocitat comercial molt diferents (Mascaró, 
2008; Riol i Obiols, 2009). L’increment de la demanda degut a la unió de les xarxes i a la 
millora del temps de trajecte respecte del sistema d’autobús tradicional només agreugen 
aquest problema, generant colls d’ampolla inassumibles des del punt de vista de l’explotació 
del sistema (Granados, 2010). 

D’altra banda, la circulació compartida afecta el propi dimensionament físic de la plataforma: 
cal abandonar el recobriment vegetal amb què compta la major part de les xarxes de 
Trambaix i Trambesòs i recórrer a un ferm apte per a la circulació de trànsit pesant que 
minimitzi les possibles deformacions de la plataforma per l’efecte dels autobusos. 

• Punts forts: baix temps d’accés a les parades, circulació segregada del trànsit, 
solució contínua. 

• Punts dèbils: cost d’implantació mitjà, complexitat d’operació, interacció negativa 
entre ambdós modes. 

2.2.1.5. Alternativa 4: Tramvia i NXBus en paral·lel 

Aquesta solució contempla el solapament del servei al corredor Diagonal entre el tramvia i la 
NXBus, sense compartició de plataforma. Així, el tramvia circularia en plataforma segregada, 
mentre que l’autobús ho faria paral·lelament, per carril reservat. Això implica una forta 
ocupació de l’espai disponible de la secció, reservant entre un 35% i un 40% de l’amplada 
total de l’avinguda exclusivament per al transport públic col·lectiu.  
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A més, suposa una duplicació innecessària del servei, que sobredimensiona la capacitat 
disponible i converteix els diferents modes de transport en competidors, en lloc de parts 
d’una xarxa integrada. Això constitueix un ús ineficient dels fons públics i augmenta els 
costos de l’explotació del sistema tarifari integrat, que caldrà reperctutir sobre usuaris i 
contribuents.  

Excepte per l’augment de capacitat que suposa la duplicació dels serveis, els desavantatges 
de l’autobús es mantenen inalterats: friccions amb el trànsit, elevat temps de parada i nivells 
baixos de servei pel que fa a velocitat comercial, puntualitat i fiabilitat.  

La circulació d’autobusos en carril reservat, a més, comporta certs efectes negatius, com 
ara una major dificultat per a efectuar girs i per a l’accès a les propietats, així com la 
impossibilitat de definir estacionaments o espais de càrrega i descàrrega contigus a la 
vorera que no suposin una invasió del carril bus (Madrid, 2000). 

• Punts forts: baix temps d’accés a les parades, circulació segregada del trànsit 
(tramvia), solució contínua. 

• Punts dèbils: cost d’implantació mitjà, alt cost d’explotació, duplicació del servei, 
sobrecapacitat, elevada ocupació de l’espai, friccions amb el trànsit (autobús al llarg 
de la totalitat del trajecte i tramvia en interseccions). 

2.2.1.6. Alternativa 5: Tramvia soterrat 

Aquesta solució allibera totalment l’espai en superfície i circula de manera independent del 
trànsit. Així, evita qualsevol interferència amb altres modes. 

L’opció de la circulació en túnel presenta, com a principal desavantatge, un major cost, 
típicament entre 4 i 8 vegades superior pel que fa a cost de construcció (Andalucía, 1998) i 
entre 4 i 5 vegades superior per als costos d’explotació (Roscadell, 2003). A més, el seu 
caràcter subterrani, independent del carrer, dificulta el seu impacte en la reforma urbana, ja 
que l’oportunitat no és tan clara com en el cas dels modes de transport públic en superfície 
(Andalucía, 1998). 

Aquest túnel hauria de discórrer a una profunditat superior als 40 m, a fi d’evitar el túnel 
d’alta velocitat, que segueix el traçat de l’Avinguda Diagonal entre els carrers de Mallorca i 
Provença, i el de la L4, que la creua a l’altura del Carrer Rosselló (Cía, 2007a). Això 
incrementaria notablement el temps d’accès a les parades, cosa que n’afectaria 
negativament el temps de trajecte en un corredor en què la majoria dels desplaçaments són 
de curta durada. A aquesta dificultat cal afegir-hi les llargues rampes que caldrien per a 
salvar els més de 40 m de diferència de cotes tot mantenint un pendent acceptable. 
Aquestes rampes, necessàries per a garantir la continuïtat de la xarxa, podrien suposar una 
important barrera urbana, al mateix temps que produir un impacte visual gens desitjable, al 
voltant de l’entrada i la sortida del túnel. 

Finalment, cal tenir en compte l’ocupació del subsol: en ocasions s’ha apuntat a la Diagonal 
com a possible traçat d’un tercer túnel ferroviari de rodalies i mitja distància a través de 
Barcelona, amb l’objectiu de resoldre l’estat de congestió actual que pateix aquest servei. La 
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construcció de l’opció tramvia soterrat impossibilitaria o, en tot cas, dificultaria molt aquesta 
alternativa. 

• Punts forts: alta velocitat comercial, baix temps de parada, independència del 
trànsit, solució contínua, miníma ocupació de l’espai (excepte extrems del túnel). 

• Punts dèbils: alt cost de construcció i manteniment, elevat temps d’accés a les 
parades, impacte visual dels extrems del túnel, efecte barrera als extrems del túnel. 

2.2.1.7. Alternativa 6: Metro 

Aquesta solució allibera totalment l’espai en superfície i circula de manera independent del 
trànsit, a costa de requerir un doble transbord per a l’enllaç de les dues xarxes. El fet que 
aquest doble transbord s’hagi d’efectuar entre un mode en superfície (el Trambaix o el 
Trambesòs) i la nova línia de metro resulta en temps de trajecte molt llargs, que desvirtuen 
l’alta velocitat comercial del metro. 

L’opció de la circulació en túnel presenta, com a principal desavantatge, un major cost, 
típicament entre 4 i 8 vegades superior pel que fa a cost de construcció (Andalucía, 1998) i 
entre 4 i 5 vegades superior per als costos d’explotació (Roscadell, 2003), inversió 
difícilment justificable per a demandes inferiors a 15.000 pax/h·sentit (Taravilla, 2010). A 
més, el seu caràcter subterrani, independent del carrer, dificulta el seu impacte en la 
reforma urbana, ja que l’oportunitat no és tan clara com en el cas dels modes de transport 
públic en superfície (Andalucía, 1998). 

De la mateixa manera que per al cas del tramvia soterrat, aquest túnel hauria de discórrer a 
una profunditat superior als 40 m, a fi d’evitar el túnel d’alta velocitat, que segueix el traçat 
de l’Avinguda Diagonal entre els carrers de Mallorca i Provença, i el de la L4, que la creua a 
l’altura del Carrer Rosselló. Això incrementaria notablement el temps d’accès a les parades, 
cosa que n’afectaria negativament el temps de trajecte en un corredor en què la majoria 
dels desplaçaments són de curta durada. 

Finalment, cal tenir en compte l’ocupació del subsol: en ocasions s’ha apuntat a la Diagonal 
com a possible traçat d’un tercer túnel ferroviari de rodalies i mitja distància a través de 
Barcelona, amb l’objectiu de resoldre l’estat de congestió actual que pateix aquest servei. La 
construcció de l’opció metro impossibilitaria o, en tot cas, dificultaria molt aquesta alternativa. 

• Punts forts: alta velocitat comercial, baix temps de parada, independència del 
trànsit, mínima ocupació de l’espai. 

• Punts dèbils: sobrecapacitat, alt cost de construcció i manteniment, elevat temps 
d’accés a les parades, sense solució de continuïtat, potencial duplicació del servei. 
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2.2.2. Criteris d’anàlisi 

2.2.2.1. Criteris econòmics i urbanístics 

• Mínim cost d’implantació: Avalua el cost de posar en marxa el sistema, inclosos el 
cost de construcció de la infraestructura i el d’adquisició del material mòbil. S’otorga 
la màxima puntuació a l’alternativa 0. Es resta un punt per a l’alternativa 1, per 
considerar el cost de la implantació de la NXBus. Les alternatives 2, 3 i 4 exigeixen 
la construcció d’una plataforma segregada, per la qual cosa se’ls atorguen dos punts. 
S’otorga puntuació nul·la a les alternatives 5 i 6, que exigeixen la costosa construcció 
d’un túnel a gran profunditat.  

• Mínim cost d’operació i manteniment: Avalua el cost anual d’explotació del 
sistema. S’otorga la màxima puntuació a les alternatives 0 i 1, que només suposen el 
manteniment d’una xarxa d’autobusos. Es resta un punt a l’alternativa 2 pel major 
cost que suposa l’operació d’una xarxa tramviària. Les alternatives 3 i 4 exigeixen 
l’operació paral·lela d’autobusos i tramvies, per la qual cosa se’ls resta un punt 
addicional. Les alternatives 5 i 6 comporten l’operació i manteniment d’un sistema de 
transport públic subterrani, amb un cost diverses vegades superior a la resta de les 
alternatives, per la qual cosa se’ls otorga puntuació nul·la. 

• Mínim impacte de les obres: Avalua la facilitat d’implantació de l’alternativa, així 
com l’abast i previsible duració de les obres, en cas de requerir-ne. Reben la màxima 
puntuació les alternatives 0 i 1, degut a la facilitat d’implantació d’una línia d’autobús. 
Les alternatives 2 i 4 demanen la construcció d’una plataforma segregada per a l’ús 
tramviari, per la qual cosa reben dos punts. Aquesta plataforma és més delicada tant 
en disseny com en l’execució si hi poden circular tant tramvies com autobusos, per la 
qual cosa s’otorga un sol punt a l’alternativa 3. Les alternatives 5 i 6, requereixen 
l’excavació de túnels, amb la complexitat afegida que això comporta, per la qual cosa 
reben puntuació nul·la. 

• Mínima ocupació de l’espai: Avalua el consum d’espai públic a nivell de carrer 
necessari per a cada alternativa. L’alternativa 6, completament subterrània, rep la 
màxima puntuació. Es resta un punt a l’alternativa 5, també subterrània, però que 
requereix rampes d’accés al túnel que suposen una important pèrdua d’espai de 
carrer. Reben també tres punts les alternatives 0 i 1, que, per a ser eficients, 
demanen un carril bus reservat. Les alternatives 2 i 3, que requereixen una 
plataforma tramviària reservada, amb una major ocupació de l’espai que el carril bus, 
es puntúen amb un dos. L’alternativa 4, que exigeix tant carril bus com plataforma 
tramviària, rep puntuació nul·la. 

2.2.2.2. Criteris ambientals i socials 

• Eficiència energètica: S’avalua l’eficiència del mitjà de transport en termes de 
consum d’energia. S’otorga la màxima puntuació als modes purament ferroviaris 
(alternatives 2, 5 i 6), dos punts als modes en explotació compartida (alternatives 3 i 
4), un punt a la NXBus (alternativa 1) i puntuació nul·la a l’alternativa 0. 
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• Mínim impacte sobre la qualitat de l’aire: Avalua l’impacte de l’alternativa sobre la 
qualitat de l’aire urbà. Es considera que les alternatives 0 i 1, que impliquen la 
circulació d’un gran nombre d’autobusos amb motors de combustió interna, no 
suposen cap millora considerable per a la qualitat de l’aire de la ciutat, de manera 
que reben puntuació nul·la. Les alternatives 3 i 4 també impliquen la circulació 
d’autobusos, però en servei es compartit amb el tramvia, amb el què s’espera que en 
circuli un nombre menor, per la qual cosa es puntuen amb un dos. La resta 
d’alternatives, alimentades amb energia elèctrica, que es produeix fora de la ciutat, 
reben la puntuació màxima. 

• Mínim impacte visual: S’avalua l’impacte del mode de transport sobre el paisatge 
urbà. La màxima puntuació s’otorga a l’alternativa 6, en transcórrer de manera 
totalment subterrània. S’otorguen tres punts a les alternatives 0 i 1, que no impliquen 
modificacions sobre la secció del carrer, però sí trànsit de vehicles en carrils 
reservats. Les alternatives 2, 3, i 4 s’avaluen amb dos punts, negligint l’efecte 
beneficiós de la plataforma tramviària amb recobriment de gespa i penalitzant la 
instal·lació de catenària. Aquesta puntuació podría millorar-se notablement amb 
l’adopció d’alternatives a la catenària, com ara l’alimentació per terra (APS) o el 
franqueig de zones delicades alimentat per superconductors o volants d’inèrcia. La 
pitjor puntuació es reserva a l’alternativa 5, pel gran impacte visual i l’efecte barrera 
que suposarien les entrades del túnel. 

• Mínima contaminació acústica: La contaminació acústica és un altre dels 
problemes del continu urbà de Barcelona. S’avalua la contribució de cada alternativa 
al soroll del carrer. S’entén que les alternatives 0, 1, 3 i 4, que impliquen la circulació 
d’autobusos, no contribueixen a la reducció de la contaminació acústica, per la qual 
cosa se’ls otorga puntuació nul·la. Les alternatives 2 i 5 impliquen la circulació de 
tramvies en superfície, sigui al llarg de tot el traçat o en els accessos al túnel 
subterrani, per la qual cosa se’ls otorguen dos punts. La màxima puntuació es dóna 
a l’alternativa 6, en ésser completament subterrània i aïllada del carrer.  

2.2.2.3. Criteris de mobilitat 

• Mínima interferència entre modes: Avalua el grau d’independència de les diferents 
alternatives d’altres modes de transport, així com la seva insensibilitat al col·lapse. 
Les alternatives 0, 1 i 4 impliquen la circulació d’autobusos en carril reservat, no 
segregat del trànsit, per la qual cosa reben puntuació nul·la. L’alternativa 3 implica la 
circulació en plataforma segregada de dos modes amb velocitats comercials i 
condicions d’explotació molt diferents, per la qual cosa es puntúa amb un ú. En 
l’alternativa 2, la plataforma segregada està exclusivament reservada al tramvia i 
només es produeixen friccions amb altres modes en les interseccions, per la qual 
cosa se li otorguen tres punts. Es puntúen amb un quatre les alternatives 5 i 6, 
subterrànies i totalment independents de la circulació. 

• Continuïtat del servei: Avalua la capacitat dels passatgers per moure’s entre un 
extrem i l’altre del corredor amb el mínim de transbords, així com la duració i longitud 
dels mateixos. S’otorga la màxima puntuació a les alternatives 2, 3, 4 i 5, que 



 

 
Document nº 1: Memòria. Annex 2: Estudi d’Alternatives 13 

 

Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

permeten el viatge ininterromput, a bord del tramvia. S’otorguen dos punts a les 
alternatives 0 i 1, que exigeixen el doble transbord entre tramvia i bus i entre bus i 
tramvia. L’alternativa 6, que requerix un doble transbord molt més llarg i costós, entre 
tramvia i metro, rep puntuació nul·la. 

• Coherència amb xarxes existents: Avalua el grau d’integració de l’alternativa amb 
la resta de xarxes de transport de públic de la ciutat, així com el seu encaix en 
l’estratègia de mobilitat de la ciutat. L’alternativa 6, que implicaria l’obertura d’una 
nova línia de metro, o bé serioses modificacions en l’explotació de les línies 1 i 3, rep 
puntuació nul·la. L’alternativa 0 implica el servei amb autobusos tradicionals, en 
detriment de la Nova Xarxa de Bus, per la qual cosa només se li coincideixen dos 
punts. Rep també dos punts l’alternativa 3, que implica la circulació conjunta de 
tramvies i autobusos en una mateixa plataforma, fet que no es produeix en cap altre 
punt de la xarxa de la ciutat. La resta d’alternatives es puntuen amb un quatre. 

• Adequació a la demanda: Avalua la capacitat del mitjà de transport en relació amb 
la demanda del corredor. Es dóna un sol punt a l’alternativa 0, saturada i insuficient, i 
dos a les alternatives 1 i 3, que també presenten un dèficit de capacitat, però menor 
al de l’alternativa 0. Per l’altra banda, es considera que tant l’alternativa 4 com 
l’alternativa 6 presenten un excés de capacitat, lleu en el cas de l’alternativa 4 a 
causa de la duplicació del servei i considerable en el cas de l’alternativa 6 a causa 
de les pròpies característiques del metro. Es puntúa amb un tres l’alternativa 4 i amb 
un dos la 6. L’alternativa 2, ben ajustada a la demanda, rep la màxima puntuació. 

• Velocitat comercial: S’avalua la velocitat comercial pròpia de cada mitjà de 
transport. S’otorga la màxima puntuació a partir dels 20 km/h (alternatives 5 i 6), tres 
punts entre els 15 km/h i els 20 km/h (alternatives 2 i 4), dos punts entre els 10 km/h 
i els 15 km/h (alternatives 1 i 3, tenint en compte que la menor velocitat de l’autobús 
condiciona l’explotació del tramvia pel fet de compartir plataforma). L’autobús actual, 
amb una velocitat comercial inferior als 10 km/h, rep un sol punt. 

• Accessibilitat: Avalúa la facilitat d’accès per a PMR, així com el temps de parada. 
Les xarxes d’autobús (alternatives 0 i 1) són accessibles, però requereixen l’extensió 
i retracció de rampes per a cadires de rodes, cosa que incrementa molt el temps de 
parada i impacta els temps i la fiabilitat global de la línia, per la qual cosa s’avaluen 
amb dos punts. Les alternatives subterrànies (alternatives 5 i 6) només són 
accesibles si es disposen costosos ascensors i escales mecàniques, i s’avaluen emb 
tres punts. L’opció tramviària (alternativa 2) és la que ofereix la màxima accessibilitat, 
amb circulació a nivell del carrer, pis baix integral i mínim espaiament entre l’andana 
i la parada, amb el què s’avalua amb quatre punts. Les opcions d’explotació mixta 
bus – tramvia (alternatives 3 i 4) s’han avaluat amb tres punts, mitjana aritmètica 
entre la puntuació de l’autobús i la del tramvia per sí sols.   

• Temps d’accès a l’andana: Juntament amb la velocitat comercial, serveix per 
avaluar el temps de viatge. En trajectes curts, un temps d’accès inferior pot 
compensar una menor velocitat comercial, per la qual cosa no té sentit avaluar-ne un 
sense avaluar també l’altre. S’otorga la màxima puntuació a les alternatives en què 
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s’accedeix al transport públic a nivell de carrer (alternatives 0, 1, 2, 3 i 4) i puntuació 
nul·la a aquelles en què cal fer-ho en una estació subterrània (alternatives 5 i 6).  

2.2.3. Valoració 

L’alternativa 2, tramvia en superfície, és la més ben valorada, amb 40 punts de 50 possibles 
i 8 punts de diferència sobre la segona opció, l’alternativa 5, tramvia soterrat. La resta 
d’alternatives presenten puntuacions força més igualades, en el rang entre els 25 i els 30 
punts, éssent l’alternativa 0, la no intervenció, aquella que rep pitjor puntuació. 

Com a conclusió, la millor alternativa de transport públic per a servir l’Avinguda Diagonal és 
el tramvia en superfície, tot evitant la duplicació de serveis amb l’autobús, ja sigui en 
plataforma compartida o circulant de manera paral·lela. Així, l’establiment de la connexió 
tramviària per la Diagonal ha d’anar lligat a la reestructuració de les línies d’autobús que 
circulen actualment pel corredor. La relocalització dels autobusos així alliberats implicaria 
beneficis addicionals per als usuaris de la NXBus en altres línies, no necessàriament dins 
l’entorn del tramvia, permetent d’obrir noves línies o de potenciar-ne d’existents, reduïnt així 
la freqüència de pas i augmentant-ne la capacitat sense necessitat d’ampliar el parc mòbil 
existent.  

 
Pes Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 

Mínim cost d'implantació 1 4 3 2 2 2 0 0 
Mínim cost d’operació i manteniment 1 4 4 3 2 2 0 0 
Simplicitat constructiva 0,5 4 4 2 1 2 0 0 
Mínima ocupació de l’espai 1 3 3 2 2 0 3 4 
Eficiència energètica 0,5 0 1 4 2 2 4 4 
Mínim impacte sobre la qualitat de l'aire 1 0 0 4 2 2 4 4 
Mínim impacte visual 0,5 3 3 2 2 2 0 4 
Mínima contaminació acústica 0,5 0 0 2 0 0 2 4 
Mínima interferència entre modes 1 0 0 3 1 0 4 4 
Continuïtat del servei 1 2 2 4 4 4 4 0 
Coherència amb les xarxes existents 0,75 2 4 4 2 4 4 0 
Adequació a la demanda 1 1 2 4 2 3 4 2 
Velocitat comercial 1 1 2 3 2 3 4 4 
Accessibilitat 1 2 2 4 3 3 3 3 
Temps d'accès a l'andana 0,75 4 4 4 4 4 0 0 
PUNTUACIÓ TOTAL 50 25 28 40 27 28 32 27 

Taula A2.2. Puntuacions. Sistema de transport públic col·lectiu 

En el cas de Strasbourg, els 68 autobusos que cobríen la Línia A van ésser substituïts per 
24 combois de tramvia (Granados, 2010), fet que permeté l’ampliació del territori cobert per 
la xarxa conjunta de transport, la reducció dels costos d’explotació, l’increment de les 
freqüències de pas i de les velocitats comercials i l’ampliació dels horaris. Aquestes, 
juntament amb el major confort tramvia en front de l’autobús i el bon funcionament dels park 
and ride, han estat sens dubte les claus de l’èxit del sistema. Altres exemples d’èxit són 
Bordeaux, que reorganitzà totalment l’esquema de transport públic en implantar el tramvia 
(Magrinyà, 2007) i Zürich, on les línies d’autobús cobreixen especialment els punts més 
allunyats del centre, permetent sempre l’intercanvi amb el tramvia (Granados, 2010).   
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3. Opció sense catenària 

Una de les peculiaritats del tramvia per aquest tram de la Diagonal és que es preveu la seva 
circulació sense catenària. S’analitza a continuació l’estat de l’art dels diversos sistemes 
existents, la majoria dels quals són de desenvolupament força recent o estan encara en una 
fase embrionària, que en fa inviable l’aplicació a escala comercial. S’analitzen també 
algunes consideracions addicionals a tenir en compte de cara a l’elecció del sistema 
d’alimentació.  

3.1. Limitacions i condicionants 

3.1.1. Estat de l’art 

Coincidint amb la implantació del tramvia modern en centres urbans i zones monumentals, 
en els darrers anys s’han desenvolupat diverses tecnologies alternatives a la catenària 
tradicional. Aquestes, independentment de la seva naturalesa, es poden dividir, per la seva 
funcionalitat, en dos grups: 

• Sistemes que es carreguen amb l’energia de la catenària i permeten de recórrer 
trams curts en absència de la mateixa. Aquests sistemes estan dissenyats per 
franquejar places o entorns d’alt valor monumental, però la seva autonomia està 
limitada als centenars de metres (Lacôte, 2005). Són supercondensadors, volants 
d’inèrcia i bateries. 

• Sistemes que funcionen com a alternativa a la catenària, permetent l’alimentació 
contínua dels combois al llarg de tot el seu recorregut. Són l’alimentació per terra 
(APS, Alimentation Par le Sol) i la pila d’hidrògen.  

Els supercondensadors estan formats per dos electrodes sòlids immergits en un electrolit 
líquid i separats per un material aïllant, però permeable al pas dels ions de l’electrolit. La 
càrrega s’emmagatzema en la interfase dels electrodes amb l’electrolit, formant una capa 
doble. La separació entre les dues capes de càrrega és de l’ordre d’uns pocs diàmetres 
atòmics, permetent una capacitància molt superior a la dels condensadors convencionals. 
Trobem xarxes de tramvia que funcionen alimentats per supercondensadors a Manheim i a 
l’Aeroport JFK de New York (Granados, 2010), permetent-los de recórrer distàncies de fins 
a 1 km en absència de catenària. En el cas particular de l’Aeroport JFK, aquesta autonomia 
és suficient per a cobrir tot el recorregut del tramvia, amb el què aquest pot funcionar en 
absència absoluta de catenària, carregant-se durant les parades.  

Els volants d’inèrcia roten a velocitats molt elevades, emmagatzemant energia cinètica, que 
es pot alliberar en cas necessari. En els darrers anys, l’ús de coixinets magnètics i la rotació 
en cambres de buit ha permès reduir les pèrdues, permetent així als volants d’inèrcia 
d’emmagatzemar major quantitat d’energia durant més temps (Chymera et al., 2006). 
Trobem volants d’inèrcia instal·lats en tramvies de model Citadis a Rotterdam.  
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Les bateries funcionen emmagatzemant energia en forma de potencial electroquímic. El 
tramvia de Niça, també de model Citadis, utilitza bateries per a creuar la Place Masséna i la 
Place Garibaldi en absència de cables. Aquestes li permeten de cobrir una distància de fins 
a 1 km a una velocitat màxima de 30 km/h.  

El sistema APS funciona transferint l’electricitat mitjançant un tercer rail, situant entre les 
vies i dividit en segments independents de vuit metres de longitud que entren en tensió 
només quan el tramvia circula sobre ells. Els segments estan separats per trams de material 
aïllant de tres metres de longitud. L’alimentació elèctrica es realitza a partir de vint‐i‐una 
subestacions que reben corrent alterna trifàsica de 15.000 V, transformant‐la en contínua de 
750 V. Aquestes alimenten als segments conductors a partir d’uns cofres d’alimentació 
soterrats, situats cada 22 metres. Al vehicle, dos patins de fricció ubicats en el mòdul central 
capten l’electricitat i alimenten els motors de tracció. Els segments conductors són dotats de 
tensió mitjançant un sistema de ràdio codificat entre el vehicle i els sistemes situats al terra. 
Només un o dos sectors, sobre els que es troba el tramvia, duen corrent, garantint així la 
seguretat de la resta dels usuaris de la via. Aquest sistema s’instal·là per primera vegada a 
Bordeaux, l’any 2003. Tot i un període inicial farcit de dificultats tècniques (Dewafe, 2005), la 
bona experiència amb el mateix provocà que es repliqués el 2006 a Angers, Rheims i 
Orléans i el 2008 a Dubai.  

La pila d’hidrògen emmagatzema hidrògen en forma líquida. Aquest, en combinar-se amb 
l’oxígen en un reactor adequat, allibera energia i aigua. Es tracta d’una tecnologia que es 
troba encara en fase embrionària: la seva eficiència aproximada és del 25%, enfront d'una 
eficiència de la catenària elèctrica de l'ordre del 90% (Kemp, 2005), el que resulta en un 
cost prohibitiu. En l’estat de l’art actual, no es considera una alternativa vàlida i les 
estimacions més optimistes no preveuen la seva viabilitat comercial fins, com a mínim, 2025 
o 2030 (Torbensen, 2008). 

3.1.2. Consideracions addicionals 

Degut a la seva autonomia limitada, els sistemes del primer grup (superconductors, volants 
d’inèrcia i bateries) serien incapaços de cobrir tota la longitud del tram a construir, per la 
qual cosa no es poden considerar una alternativa vàlida a la catenària. Les bateries tenen 
l’inconvenient afegit de requerir la circulació a velocitat reduïda. No obstant, la utilització de 
superconductors i/o volants d’inèrcia no es descarta totalment, ja que podríen resultar 
interessants per a permetre al tramvia de franquejar determinats espais singulars, com ara 
la les places de Francesc Macià, de Joan Carles I i de Mossèn Jacint Verdaguer o el futur 
Parc de les Glòries, sense necessitat d’estendre-hi cables. Un benefici addicional que 
presenten tots dos sistemes, fins i tot en trams amb catenària, és el de permetre de 
recuperar l’energia de les frenades, emmagatzemant-la per al seu ús en el propi vehicle, 
millorant així l’eficiència energètica del sistema respecte de la que s’obtindria retornant 
aquesta energia a la xarxa. En el cas de Manheim, els supercondensadors instal·lats en els 
vehicles han permès una reducció del 30% del consum total d’energia de la xarxa i fins a un 
50% de les puntes de consum (Larouche, 2007).  

A més dels costos d’instal·lació, operació i manteniment del sistema, s’ha tingut en compte 
el sobrecost en el nou material rodant, a més de la modificació dels 41 vehicles de la flota 
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actual per tal d’adaptar-los a l’alimentació sense catenària. Els tramvies amb APS de 
Bordeaux són del mateix model (Citadis) que els que circulen a Barcelona (Lacôte, 2005), la 
qual cosa n’assegura la compatibilitat amb aquest sistema. També existeixen models 
Citadis equipats amb volant d’inèrcia a Rotterdam i amb bateries a Niça.  

Un altre factor a tenir en compte, difícil d’avaluar a priori, és el possible problema social 
generat per l’existència dos nivells de xarxa: un sense catenària al centre de la ciutat i un 
altre amb cables aeris en la perifèria, que podria desembocar en pressions per a l’extensió 
del model sense catenària a tota la xarxa. A Bordeaux el sistema APS només s’aplica en 
10,5 km d'una xarxa total de 43 km. La transició entre un tipus d’alimentació i l’altra és 
senzilla: un únic botó baixa el pantògraf i el patí en contacte amb el terra (Lacôte, 2005). 

Per últim, cal tenir en compte també el major risc tecnològic d’aquest tipus de solucions. Per 
a qualsevol del sistemes d’alimentació sense catenària, pel fet de ser tecnologies recents, 
amb pocs antecedents, és difícil conèixer amb detall el grau de robustesa i fiabilitat del 
sistema, així com les possibles afectacions en les conduccions d’aigua, gas, etc. fruit de les 
emissions electromagnètiques o altres (Taravilla, 2010). Es té un coneixement limitat també 
de les possibles interferències que aquests serveis o altres elements de la via, com ara les 
arrels de l’arbrat en el cas de l’APS, poden tenir sobre el propi sistema. Totes aquestes 
incògnites, inherents al procés d’innovació, fan que els riscos lligats a una solució sense 
catenària siguin majors, tant pel que fa a la pròpia execució del Projecte com a la posterior 
explotació i gestió del sistema. 

3.2. Anàlisi multicriteri 

3.2.1. Definició de les alternatives 

3.2.1.1. Alternativa 0: Catenària 

Es considera alternativa 0 la no-adopció d’un sistema d’alimentació sense cables, utilitzant 
la catenària tradicional com a única font d’energia al llarg de tot el recorregut de la xarxa.  

Els cables de caternària són fils de coure de 150 mm2 segons la norma EN 50149. Aquest 
cable penja de mènsules formades per barres amb nucli de resina de polièster reforçat amb 
fibra de vidre i recobertes de fibra, suportades amb tibants formats per cables d’acer o 
parafil aïllant. Aquestes mènsules es fixen als pals o bàculs de catenària en el seu tacó (part 
més allunyada del fil de contacte) mitjançant una ròtula de gir que els permet de girar per a 
absorbir les dilatacions del fil. 

La catenària se suspèn a una alçada objectiu de 5,75 m sobre el pla de rodadura, tot i que 
la flexibilitat del pantògraf i el gàlib necessari per al pas de vehicles permeten l’operació 
entre 4,50 m i 6,00 m.  

• Punts forts: baix cost d’instal·lació, permet utilitzar el parc mòbil actual sense 
modificacions, tecnologia consolidada, alta eficiència. 

• Punts dèbils: impacte visual. 
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3.2.1.2. Alternativa 1: Catenària + Supercondensadors 

El tramvia circula alimentat per catenària en la major part del seu recorregut, valent-se de 
l’energia acumulada en els supercondensadors per a cobrir interseccions complexes o 
zones de gran valor monumental. Els supercondensadors es carreguen a partir de l’energia 
subministrada per la pròpia catenària i poden ésser utilitzats també per a millorar l’eficiència 
en la recuperació d’energia de la frenada. 

• Punts forts: major eficiència en la recuperació de l’energia de la frenada, possibilitat 
d’efectuar trams curts sense catenària. 

• Punts dèbils: impacte visual, cost d’adaptació del parc mòbil nou i existent, 
tecnologia recent i amb pocs antecedents. 

3.2.1.3. Alternativa 2: Catenària + Volants d’inèrcia 

El tramvia circula alimentat per catenària en la major part del seu recorregut, valent-se de 
l’energia acumulada en els volants d’inèrcia per a cobrir interseccions complexes o zones de 
gran valor monumental. Els volants d’inèrcia es carreguen a partir de l’energia 
subministrada per la pròpia catenària i poden ésser utilitzats també per a millorar l’eficiència 
en la recuperació d’energia de la frenada. 

• Punts forts: major eficiència en la recuperació de l’energia de la frenada, possibilitat 
d’efectuar trams curts sense catenària. 

• Punts dèbils: impacte visual, cost d’adaptació del parc mòbil nou i existent, 
tecnologia recent i amb pocs antecedents. 

3.2.1.4. Alternativa 3: Catenària + Bateries 

El tramvia circula alimentat per catenària en la major part del seu recorregut, valent-se de 
l’energia acumulada en les bateries per a cobrir interseccions complexes o zones de gran 
valor monumental a velocitat reduïda. Les bateries es carreguen a partir de l’energia 
subministrada per la pròpia catenària. 

• Punts forts: possibilitat d’efectuar trams curts sense catenària. 
• Punts dèbils: impacte visual, circulació sense catenària a velocitat reduïda, cost 

d’adaptació del parc mòbil nou i existent, tecnologia recent i amb pocs antecedents 
en aplicacions ferroviàries, baixa eficiència energètica, vida útil curta. 

3.2.1.5. Alternativa 4: Alimentació terrestre (APS) 

El tramvia circula sense necessitat de catenària, alimentat a través del terra per seccions de 
conductor que només s’electrifiquen quan un comboi es troba directament sobre ells. 

Els avantatges del sistema d’alimentació terrestre són múltiples. El fet de no necessitar 
superestructura facilita la seva integració visual, redueix l’espai necessari per a la 
plataforma i facilita el manteniment del patrimoni històric. El sistema és compatible amb 
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qualsevol tipus de paviment i és totalment segur per als vianants i els vehicles de carretera. 
A més, resulta senzill realitzar perllongaments.  

Els seus inconvenients són un cost més elevat que el de la resta d’alternatives –en el cas de 
Bordeaux, el preu per kilòmetre fou tres vegades superior al de la catenària tradicional 
(Dewafe, 2005)–, així com el problema social que pot comportar la seva instal·lació només 
en el tram central de la xarxa.  

• Punts forts: alt grau de seguretat. 
• Punts dèbils: alt cost d’instal·lació, cost d’adaptació del parc mòbil nou i existent, 

tecnologia recent i amb pocs antecedents, greuge comparatiu. 

3.2.2. Criteris d’anàlisi 

3.2.2.1. Criteris econòmics i urbanístics 

• Mínim cost d’implantació: Avalua el cost de posar en marxa el sistema, inclosos el 
cost de construcció de la infraestructura, el possible sobrecost del material mòbil nou 
i el d’adaptació del material mòbil existent. S’avalua l’alternativa 0 amb la màxima 
puntuació, en presentar un cost de construcció moderat i no requerir actuacions 
sobre el material mòbil. Les alternatives 1, 2 i 3 es puntuen amb un dos, ja que, al 
cost de construcció de la catenària, cal afegir-hi el cost d’implantació del sistema 
sobre el parc mòbil. L’alternativa 4 presenta un cost de construcció superior, a més 
d’obligar a l’adaptació del material mòbil, per la qual cosa rep puntuació nul·la. 

• Mínim cost d’operació i manteniment: Avalua el cost anual d’explotació del 
sistema. Les alternatives 1 i 2 ofereixen estalvis energètics importants, en permetre 
recuperar l’energia de la frenada i enmagatzemar-la en el propi vehicle, per la qual 
cosa se’ls otorga la màxima puntuació. Es considera que el cost d’explotació és 
comparable en el cas de les alternatives 0 i 4 i que es troba lleugerament per sota 
del de les alternatives 1 i 2, per la qual cosa s’avalúen amb un tres. En el cas de 
l’alternativa 3, s’ha tingut en compte la curta vida útil de les bateries, que obliga a la 
seva freqüent substitució, el què merita una puntuació de dos. 

• Mínim impacte de les obres: Avalua la facilitat d’implantació de l’alternativa, així 
com l’abast i previsible duració de les obres. L’alternativa 4 es considera la més 
complexa i rep puntuació nul·la. L’alternativa 0 s’avalua amb dos punts, ja que obliga 
a la instal·lació de catenària al llarg de tota la línia. Les alternatives 1, 2 i 3, en canvi, 
permetrien obviar la catenària en determinats punts complexes, facilitant la seva 
implantació, per la qual cosa reben la puntuació màxima. 

3.2.2.2. Criteris ambientals i socials 

• Eficiència energètica: S’avalua l’eficiència de l’alternativa en termes de consum 
d’energia. Es considera que les alternatives 0 i 4 tenen eficiències comparables, per 
la qual cosa es puntuen ambdues amb un dos. Les alternatives 1 i 2 permeten 
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l’estalvi, per aprofitament de l’energia de la frenada en el propi comboi, per la qual 
cosa s’avaluen amb un dos. Degut a la baixa eficiència i alta inèrcia energètica de 
les bateries, no es considera que puguin produir cap estalvi real en el consum, per la 
qual cosa l’alternativa 3 s’avalua també amb dos punts. 

• Mínim impacte visual: Avalua l’impacte l’alternativa sobre el paisatge urbà. 
L’alternativa 0 exigeix la instal·lació de catenària al llarg de tota la línia, per la qual 
cosa se li otorga puntuació nul·la. Les alternatives 1, 2 i 3 permeten d’evitar la 
catenària en trams curts, per a sobrepassar interseccions o entorns de gran valor 
monumental, per la qual cose reben dos punts. L’alternativa 4 permet prescindir 
totalment de la catenària, per la qual cosa rep la puntuació màxima. 

• Seguretat per als usuaris de la via: Avalua el grau de seguretat que l’alternativa 
comporta per als usuaris en general de la via. Globalment, la seguretat de totes les 
alternatives és molt elevada, però les alternatives que comporten catenària aèria 
poden representar un problema en el cas de transports especials o de treballs en 
altura. En conseqüència, es puntuen les alternatives 0, 1, 2 i 3 amb tres punts. 
L’alternativa 4, en ser soterrada, no presenta aquest problema, per la qual cosa se li 
otorga la puntuació màxima.  

• Coherència amb les xarxes existents: Avalua el grau d’integració de l’alternativa 
amb la resta de la xarxa, tenint en compte el greuge comparatiu que pot resultar de 
la implantació d’una solució sense catenària en el tram central i no en els extrems. 
En aquest cas, l’alternativa 0 representa la màxima coherència, i en conseqüència 
rep la puntuació màxima. En l’altre extrem, l’alternativa 4 representa la màxima 
ruptura i rep puntuació nul·la. La resta d’alternatives se situen en un punt intermig i 
s’avaluen amb dos punts. 

• Respecte de la voluntat veïnal: Avalúa l’alineament de l’alternativa amb la voluntat 
de veïns i comerciants de la zona, expressada al llarg dels diferents processos 
participatius que precedeixen al Projecte. En aquest cas, la voluntat dels veïns 
s’expressa amb l’adopció d’una solució integralment lliure de catenària, per la qual 
cosa s’avalúa l’alternativa 4, l’única que permet assolir aquest objectiu, amb la 
puntuació màxima, les alternatives 1, 2 i 3, que permeten assolir-lo parcialment, amb 
dos punts i l’alternativa 0, que s’hi oposa, amb la puntuació nul·la.  

3.2.2.3. Criteris d’explotació 

• Mínim condicionament a l’explotació: Avalua la capacitat de l’alternativa per no 
introduir noves limitacions o factors condicionants en l’explotació del tramvia. En el 
cas de les alternatives 0 i 4, es considera que aquest requisit es compleix de manera 
òptima, per la qual cosa se’ls otorga la màxima puntuació. En el cas de les 
alternatives 1 i 2, cal tenir en compte que, si a causa d’una incidència en el trànsit, el 
tramvia s’hagués d’aturar en una zona sense catenària, una detenció prolongada 
podria comportar la descàrrega completa del volant d’inèrcia o supercondensador, 
impossibilitant la represa de la marxa, per la qual cosa se’ls descompta un punt. En 
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l’alternativa 3 es té en compte aquest darrer factor, a més de la limitació de velocitat 
que comporten les bateries, i se li concedeix un punt.  

• Robustesa del sistema de transport públic: Avalua la capacitat del sistema de 
transport per a continuar operant malgrat possibles incidències. En aquest sentit, 
l’alternativa 0 és susceptible a possibles avaries o sabotatges en la catenària, per la 
qual cosa se la puntua amb un dos. Les alternatives 1, 2 i 3, en canvi, permeten de 
superar el tram avariat, tot i que en el cas de la bateria amb prestacions reduïdes. 
Així, les alternatives 1 i 2 s’avaluen amb quatre punts i l’alternativa 3 amb tres. 
L’alternativa 4 és susceptible a avaries en el sistema d’alimentació, però la major 
limitació en l’accès al mateix fa que els sabotatges siguin altament improbables, per 
la qual cosa se li otorguen tres punts. 

• Mínim risc tecnològic: Avalúa el grau de consolidació de la tecnologia. L’ús de 
tecnologies innovadores representa un risc econòmic major, simplement perquè el 
coneixement que es té sobre elles és menor. L’alternativa 0, sobradament 
consolidada i utilitzada en sistemes ferroviaris de tot el món, s’ha avaluat amb la 
puntuació màxima, mentre que a la resta d’alternatives, disponibles comercialment, 
però amb un nombre limitat de precedents d’instal·lació, se’ls han concedit dos punts. 

3.2.3. Valoració 

 Pes Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 
Mínim cost d'implantació 0,5 4 2 2 2 0 
Mínim cost d'operació i manteniment 1 3 4 4 2 3 
Simplicitat constructiva 0,5 2 4 4 4 0 
Eficiència energètica 1 2 4 4 2 2 
Mínim impacte visual 1 0 2 2 2 4 
Seguretat per als usuaris de la via 1 3 3 3 3 4 
Coherència amb les xarxes existents 1 4 2 2 2 0 
Respecte de la voluntat veïnal 1 0 2 2 2 4 
Mínim condicionament a l'explotació 1 4 3 3 1 4 
Robustesa del sistema de transport públic 1 2 4 4 3 3 
Mínim risc tecnològic 0,5 4 2 2 2 2 
PUNTUACIÓ TOTAL 38 23 28 28 21 25 

Taula A2.3. Puntuacions. Opció sense catenària 

Amb la millor valoració, s’observa un empat tècnic entre les alternatives 1 i 2, ambdues amb 
28 punts sobre un màxim de 38. Una observació més detinguda mostra que ambdues 
alternatives obtenen exactament la mateixa puntuació per a cada un dels criteris observats, 
per la qual cosa per decantar-se per una o altra caldria un estudi més detallat de les 
característiques de cada tecnología, els seus costos, beneficis i riscos, estudi que queda 
fora de l’abast d’aquest Projecte Bàsic. Segueixen l’alternativa 4 amb 25 punts i l’alternativa 
0 amb 23. L’alternativa pitjor valorada és l’alternativa 3, amb només 21 punts, degut a les 
majors limitacions d’un sistema de bateries. 

D’altra banda, l’elecció d’un o altre sistemes d’alimentació depèn fortament de la 
idiosincràsia de cada ciutat o, fins i tot, de cada zona. En conseqüència, les diferències 



 

 
Document nº 1: Memòria. Annex 2: Estudi d’Alternatives 22 

 

Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

entre puntuacions són força petites i la valoració final de cada una és molt més sensible del 
què és habitual a les variacions en la importància que es dóna a cada criteri; fet que pot fer 
decantar les posicions relatives entre les diferents alternatives. Igualment, factors 
estratègics, com ara la image i el posicionament internacionals de la ciutat o la potenciació 
de la cultura de la innovació, no han estat inclosos en aquesta avaluació, tot i que podríen 
acabar éssent determinants. En aquest escenari de puntuacions similars i elevada 
sensibilitat, l’elecció final dependrà més de consideracions polítiques i estratègiques que no 
pas purament tècniques.  
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4. Seccions tipus i repartiment d’usos 

La implantació d’un nou mode de transport en un entorn urbà consolidat obliga a revisar el 
repartiment de l’espai públic entre els diferents usos que hi conviuen. Aquesta nova 
distribució s’ha d’efectuar de manera integrada, evitant, en la mesura del possible, els 
conflictes entre els diferents usos i afavorint les relacions positives entre ells, promovent la 
màxima accessibilitat, seguretat i comfort per al conjunt dels usuaris. En aquest sentit, una 
via com l’Avinguda Diagonal, peça clau dins de l’esquema de mobilitat de Barcelona, 
esdevé un repte encara més complexe.  

El criteri fonamental per garantir el compliment de les condicions anteriors és separar els 
diferents gèneres de moviment en espais diferents. Aquest principi bàsic, ja enunciat per 
Cerdà (Cerdà, 1867) consisteix en la clara distinció dels espais destinats a l’estança i, dins 
de la mobilitat, a cada mode de transport, així com en la correcta senyalització dels punts de 
travessia entre diferents vialitats. Aquest principi d’independència del moviment s’aplica en 
l’actualitat mitjançant la segregació en diferents carrils per a ciclistes, turismes i motocicletes, 
autobusos i tramvies.  

Aquesta segregació, no obstant, requereix la reserva d’un espai exclusiu per a cada ús i per 
a cada mode de transport. I l’espai és un recurs molt preuat a les zones urbanes denses i, 
en conseqüència, ha de ser utilitzat eficaçment. Això és encara més cert a l’Avinguda 
Diagonal, on es troben un gran nombre d’usos, tant de mobilitat com d’estança, que és 
necessari compatibilitzar.  

4.1. Limitacions i condicionants 

4.1.1. Avaluació de l’espai disponible 

L’amplada teòrica de l’Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries és de 
50 m. Tot i això, aquesta amplada no és constant i en determinats punts pot arribar-se a 
estrényer fins als 45 m. És necessari, doncs, definir seccions que comptin amb una certa 
flexibilitat, podent-se adaptar a les característiques particulars en cada tram. 

4.1.2. Plataforma tramviària 

4.1.2.1. Configuració 

A la Diagonal, el Trambesòs, el tramvia circula per plataformes separades per a cada sentit, 
adossades a cada banda de la rambla central. En el Trambaix, la plataforma discorre en 
plataforma única per la terciana del costat mar de l’avinguda, entre la calçada central i la 
lateral. No obstant, aquesta solució no pot aplicar-se en l’àmbit del present Projecte bàsic, ja 
que, en ell, les tercianes no són prou grans per allotjar la plataforma i les andanes. En altres 
carrers, s’han definit altres tipus de secció, amb una certa varietat de solucions segons les 
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característiques particulars de cada un. Aquestes diferents seccions existents en les xarxes 
actuals ens permeten aprofitar el retorn d’experiència.  

El tramvia en plataforma única, amb les dues vies juxtaposades, és el que comporta menys 
dificultats d’explotació (Riol, 2007). Les plataformes separades impedeixen o dificulten molt 
la instal·lació d’agulles diagonals que uneixin una via i l’altra, element que resulta trivial de 
definir en el cas de la plataforma única. Aquestes agulles permeten que, en cas d’incidència 
en la línia, es pugui continuar mantenint un cert nivell de servei. Tant és així que el propi 
Departament de Territori i Sostenibilitat recomana utilitzar, sempre que sigui possible, la 
plataforma única (DPTOP, 2009). 

Altres avantatges les vies en plataforma única són: 

• Menor consum d’espai, ja que s’evita la duplicitat dels marges de seguretat. 
• Menor cost d’infraestructura, degut a l’ús compartit de les canalitzacions, obres de 

drenatge, tancaments de circuits elèctrics i senyals per a les dues vies 
• Major facilitat d’interpretació per al vianant i la resta de modes. 

4.1.2.2. Posició 

Existeix un cert nombre de posicions en què es poden disposar la plataforma o plataformes 
tramviàries. En el cas de la plataforma única, es pot disposar a mode de mitjana, entre 
calçades de diferents sentits, com és el cas de la circulació en posició central per l’Avinguda 
Meridiana; a mode de terciana, entre calçades del mateix sentit, com és el cas del Trambaix 
al llarg de l’Avinguda Diagonal; o bé adossada a una de les voreres. En el cas de les 
plataformes separades, es poden disposar adossades o bé a les voreres o bé, com és 
freqüentment el cas, a una rambla central. Així mateix, en casos particulars es poden definir 
plataformes, bé úniques o bé separades, en calaix, és a dir, adossades per tots dos cantons.  

Les plataformes tramviàries adossades a les voreres comporten una sèrie de problemes 
que no afecten aquelles en una posició més central, i que es deriven de les seves 
interaccions negatives amb el trànsit rodat: 

• Els vehicles que circulen pel seu espai es veuen obligats a creuar la plataforma 
tramviària per a poder girar a la dreta. Es requereixen fases semafòriques especials 
per al tramvia, complicant la malla semafòrica no només de l’Avinguda, sinó de tot 
l’Eixample, i perdent temps per a la circulació transversal, que és la que ha de dur el 
pes de la mobilitat en l’actual esquema de la trama Cerdà.  

• S’aïlla la circulació rodada de la vorera, impossibilitant no només l’estacionament, 
sinó també les operacions de càrrega i descàrrega, encotxament i desencotxament 
de taxis i autobusos, l’accés a finques i aparcaments, etc.  

Com a contrapartida, les plataformes en posició central presenten certs inconvenients: 

• Els vehicles es veuen obligats a creuar la plataforma per a girar a l’esquerra. Aquest 
és un problema menys greu que el cas anterior, ja que la política imperant a la ciutat 
de Barcelona és la de prohibir els girs a l’esquerra en carrers de doble sentit, per 
raons de seguretat i de fluïdesa del trànsit. 
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• S’aïlla el tramvia de la vorera, obligant als usuaris del transport públic a creuar la 
calçada per accedir-hi. 

• Major ocupació de l’espai, ja que no es pot aprofitar la pròpia vorera com a andana.  

Prenent en compte les limitacions anteriors, i donat què el tramvia ha de continuar recte en 
totes les interseccions, la solució òptima és que el tramvia circuli sempre més interior que 
els vehicles, per tal de permetre els girs a la dreta sense intersecció de trajectòries. Si 
circulen vehicles, en un o ambdós sentits, en una plataforma més interior que el tramvia, 
caldrà una calçada lateral o un carril de servei per a permetre els girs a la dreta. Això 
esdevé especialment important si s’opta per una secció amb plataforma única asimètrica 
(per exemple, en el cas en què el tramvia circulés per un lateral o terciana), ja que, en 
aquest cas, els vehicles que volguessin girar a la dreta des de la posició més interior, 
haurien de travessar tots dos sentits de circulació del tramvia.  

4.1.2.3. Parades i andanes 

Existeixen dues tipologies bàsiques de parada en plataforma única, d’andana central i 
d’andanes laterals. De la mateixa manera que amb les tipologies de plataforma, el retorn 
d’experiència sobre les parades existents ens permet comptar amb informació a priori sobre 
els avantatges i inconvenients de cada tipologia. 

La recomanació del Departament de Política Territorial i d’Obres Públiques al respecte 
(DPTOP, 2009) és clara: de manera general, el més aconsellable són les andanes laterals, 
separades. Aquestes presenten una sèrie d’avantatges sobre les parades amb andana 
central: 

• Seguretat dels vianants: en els passos de vianants, l’amplada ocupada per 
l’andana esdevé refugi per als vianants, que poden aturar-s’hi per deixar passar bé 
el tramvia o bé els vehicles que circulen per la calçada. En el cas de les parades 
amb andana central, és possible també definir refugis, però a costa d’una major 
ocupació de l’espai.  

• Seguretat del trànsit: major separació entre el tramvia i els vehicles. 
• Segregació de fluxos: permet evitar les friccions entre els passatgers que circulen 

en un sentit i els que circulen en l’altre.  
• Aprofitament de la secció: en coincidir els marges de seguretat amb l’espai ocupat 

per les andanes, la plataforma pot definir-se més estreta. 
• Major espai útil d’andana: tot i ser la plataforma més estreta, l’espai útil per al 

passatger sobre les andanes és major en el cas de les andanes laterals. Això permet 
absorbir una demanda punta major i redunda també en la seguretat dels usuaris del 
transport públic. 

En el cas de les plataformes separades, la tipologia és única. En aquest cas, per raons 
d’aprofitament de la secció, és recomanable adossar la plataforma a l’espai de vianants, de 
manera que l’andana pugui coincidir amb dit espai.  
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4.1.2.4. Amplada de la plataforma 

L’amplada de la plataforma ha de ser la suficient per acollir el gàlib del tramvia en moviment, 
a més dels suports de la catenària i la resta de serveis necessaris, així com les peces 
separadores. En les estacions, s’hi han d’afegir les amplades degudes a l’andana.  

Podem distingir diferents gàlibs per al tramvia: 

• Gàlib estàtic (GE): les dimensions físiques del vehicle. 
• Gàlib dinàmic (GD): l’envolupant de les posicions que pot ocupar el tramvia en 

moviment, circulant a la velocitat màxima. 
• Gàlib lliure d’objectes (GLO): la distància mínima lliure que es requereix per al pas 

del tramvia. S’obté de sumar el gruix de la làmina d’aire desplaçada al gàlib dinàmic.  
• Gàlib en parada (GP): degut a les condicions d’accès als vehicles (espai màxim 

entre la vora de l’andana i la porta del tramvia), el gàlib en parada ha de ser inferior 
al gàlib dinàmic. Això és factible només si els combois redueixen la velocitat al seu 
pas per les estacions.  

El gàlib vertical ve donat per la posició de la catenària. Els diferents gàlibs horitzontals són 
els següents:  

 Semi-ample (mm) Ample (mm) 
Gàlib estàtic 1325 2650 
Gàlib dinàmic 1470 2940 
Gàlib lliure d’objectes 1570 3140 
Gàlib en parada 1355 2710 

Taula A2.4. Gàlibs horitzontals del tramvia 

Donat que existeix la possibilitat de requerir gàlibs asimètrics (per exemple, en parades), es 
treballarà normalment amb el semi-ample, entès com la distància entre l’eix teòric del 
tramvia i el límit del gàlib corresponent. 

L’amplada total dependrà de la configuració de la plataforma. En doble via i aliniació recta, 
als gàlibs lliures d’objectes corresponents als tramvies en dos sentits caldrà sumar-los 
l’amplada de les bandes de servei, destinades a allotjar els suports de la catenària i la resta 
d’instal·lacions requerides pel tramvia, així com la de la peça separadora, que evita les 
invasions d’altres vehicles a la plataforma del tramvia. L’amplada mínima de les bandes de 
servei es pren com 510 mm, mentre que l’amplada de les peces separadores és de 450 mm. 
En corba, caldrà tenir en compte els sobreamples necessaris a causa del peralt. 

Les bandes de servei poden, puntualment, utilitzar-se per a altres usos, com ara la plantació 
d’arbrat o arbustos. Quan el tramvia discorre adossat a una vorera o mitjana, per tant, 
aquesta podrà complir les funcions d’una banda de servei, reduïnt així l’espai necessari 
dedicat exclusivament al tramvia.  

No obstant, el màxim requeriment d’espai sempre tindrà lloc a les parades, ja que als 
respectius gàlibs dels tramvies caldrà sumar-los l’amplada de les andanes. Per a garantir 
unes condicions suficients d’accessibilitat, seguretat i capacitat en aquestes, es prenen uns 
valors mínims de 2800 mm d’amplada en cas d’andanes laterals i de 4000 mm en cas 
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d’andana central. Es mantindrà l’entrevia en les parades en 2 cops el GLO per a obtenir un 
traçat rectilini i facilitar un possible canvi de posició futur de les estacions sense requerir la 
modificació del traçat de la via. 

Cal tenir en compte també que, si el tramvia circula adjacent al trànsit rodat, caldrà proveir 
en els passos de vianants refugis allà on aquests poguessin quedar atrapats entre la 
calçada i el tramvia. En el cas de les andanes laterals, la pròpia amplada ocupada per 
l’andana pot exercir aquesta funció, mentre que en el cas de les andanes centrals això no 
és possible, ja que arribar al refugi exigiria el creuament d’una de les vies del tramvia en 
condicions de seguretat inadmissibles per al vianant. A fi de permetre l’aturada d’una 
persona en cadira de rodes, cal que l’amplada mínima de cada un d’aquests refugis sigui de 
1500 mm (ONCE, 2011). 

Així, depenent de la secció, tindrem amplades mínimes diferents, que dependran dels 
diferents elements presents i que es resumeixen en la taula següent: 

Tipologia 
Amplada mínima (mm) 

Plataforma 
segregada 

Plataforma 
adossada 

Plataforma 
en calaix 

Via doble, aliniació recta 8200 7300 6400 
Via doble, en estació 5850 5850 5850 
Via única, aliniació recta 5060 3710 3260 
Via única, en estació 3885 3885 2985 
Estació via doble, andanes laterals 11450 8650 5850 
Estació via doble, andana central 11770 10870 9970 
Estació via doble, andana central, amb refugi/s 
lateral/s 12850 12310 N/A 

Taula A2.5. Amplades mínimes de plataforma tramviària. No es comptabilitzen andanes sobre vorera 

4.1.3. Voreres i mitjanes 

En els compromisos de l’Agenda 21 (Barcelona, 2002) s’adopta una amplada mínima de 
vorera, per a qualsevol carrer de la ciutat, de 3 m, si bé per la naturalesa d’itinerari principal i 
via comercial que es vol donar a l’Avinguda, no té sentit plantejar cap solució amb voreres 
d’amplada efectiva inferior als 5 metres (Granados, 2010). Addicionalment, per a què les 
voreres puguin acollir arbres de gran port, com és el cas dels plataners i les palmeres que 
es troben a la Diagonal, des de l’Ajuntament es requereix una amplada mínima de 6 m 
(Barcelona, 2011a). L’amplada de vorera també té un màxim, marcat per l’accessibilitat dels 
vehicles d’emergència a les façanes dels edificis des de la calçada. Aquest màxim és de 10 
m, sent necessari un carril de servei sobre la vorera en cas que l’amplada sigui superior. 

Si es respecta la localització de la primera línia d’arbrat, resulten voreres amb una amplada 
efectiva d’entre 7 m i 7,50 m, segons el tram. Aquesta és l’opció adoptada en el Projecte 
Executiu de reforma de l’Avinguda Diagonal en els àmbits dels passejos, calçades laterals i 
voreres (Tram Plaça Francesc Macià – Passeig de Gràcia) (Torres i Roigé, 2014), on, a més 
s’aprofiten els espais entre arbres per a situar-hi una banda de serveis.  
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4.1.4. Vies ciclables  

Per poder fomentar l’ús de la bicicleta, cal definir una xarxa d’itineraris contínua, confortable 
i segura (DPTOP, 2009). Cal tenir present, a més, que el ciclista, com el vianant, és difícil de 
controlar, ja que tendeix a minimitzar l’esforç en el seu desplaçament, encara que sigui a 
costa d’incomplir normes o d’assumir un major risc (DPTOP, 2007). Si el trajecte s’interromp, 
o és excessivament tortuós, el ciclista optarà per altres vies, incorporant-se al trànsit rodat o 
envaint la vorera, amb els conseqüents riscos i friccions que ambdues opcions comporten. 

En el disseny de l’espai ciclable es tindran en compte, sense limitar-s’hi, els requisits i 
recomanacions del Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya (DPTOP, 2007). 
Aquest defineix els següents tipus de vies ciclistes: 

• Camí verd: Via per a vianants i ciclistes, segregada del trànsit, que discorre per 
espais naturals i boscos 

• Pista bici: Via per a ciclistes, segregada del trànsit, amb traçat independent de les 
carreteres. 

• Carrer de zona 30: Via no segregada del trànsit amb limitació de 30 km/h 
• Carrer de convivència: Via compartida amb els vianants i el trànsit amb limitació a 

20 km/h i preferència pels vianants 
• Carril bici: Via per a ciclistes adossada a la calçada 
• Carril bici protegit: Via per a ciclistes separada físicament de la resta de la calçada 
• Vorera bici: Via ciclista senyalitzada sobre la vorera 

D’ells, el camí verd i la pista bici són vies exclusives, segregades, que tenen sentit en espais 
verds o naturals, però de cap manera en una artèria urbana. El carrer de zona 30 i el carrer 
de convivència són vies pacificades, només aplicables a zones amb una baixa intensitat de 
circulació. Tractar d’implantar carrils d’aquesta classe, així com carrils bici sense protecció, 
a l’avinguda exigiria un grau de pacificació i control del trànsit difícilment assolible. Les 
úniques opcions possibles per a l’Avinguda Diagonal, doncs, són el carril bici protegit i la 
vorera bici 

Es considera que una disposició del tipus vorera bici interferirà amb l’objectiu de convertir la 
Diagonal en una zona de passeig. En efecte, el propi Manual indica que la disciplina d’una 
vorera bici és difícil de mantenir, per la qual cosa aconsella limitar-ne l’aplicació a zones 
pacificades, amb velocitats restringides. Addicionalment, els Compromisos del Pacte per la 
Mobilitat respecte al Projecte Diagonal (Barcelona, 2010a) demanen segregar l’espai de 
circulació de vianants i bicicletes. Així doncs, tractarà d’evitar-se la disposició en vorera bici.  

Tipus de via 
Amplada (m) 

Mínima Recomanada 
Carril bici protegit bidireccional 2,00 2,50 
Carril bici protegit monodireccional 1,50 1,75 
Vorera bici bidireccional 2,00 2,25 
Vorera bici monodireccional 1,50 1,75 

Taula A2.6. Amplades mínimes i recomanades per a vies bici a Catalunya (DPTOP, 2007) 
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De la lectura de la taula, s’observa que un carril bici bidireccional permet aprofitar millor 
l’espai que un carril monodireccional per sentit, però és també més difícil de llegir, menys 
directe i afavoreix la indisciplina, en optar alguns ciclistes per circular per la vorera del seu 
sentit en lloc de pel carril reservat. 

Respecte a la disposició, el carril bici a la dreta de la circulació presenta problemes de cara 
a la seguretat dels ciclistes, ja que la seva trajectòria talla, en cada intersecció, la dels 
vehicles que giren a la dreta. A més, es dónen interferències amb els accessos a les 
propietats i els espais de càrrega i descàrrega. S’optarà de preferència per situar els carrils 
bici a l’esquerra del trànsit rodat.  

4.1.5. Amplada de carril 

El tipus de vehicle que circula per cada carril i la velocitat permesa en aquest determinaran 
l’amplada que tindrà cadascun dels carrils. Les velocitats màximes fixades en les zones 
urbanes són de 50 km/h i l’ample de carril generalment oscil·la entre els 2,50 m i els 3,50 m. 
Les amplades inferiors a 2,75 m no permeten la circulació d’autobusos, a no ser que 
aquests envaeixin part del carril contigu (Granados, 2010), i les amplades superiors a 3,00 
m són pròpies de carrils bus o de vies amb circulació segregada i velocitats majors als 50 
km/h. Així doncs, els carrils proposats de trànsit motoritzat tindran un ample comprès entre 
els 2,50 m i els 3,00 m. Cal tenir en compte també que la velocitat dels vehicles depèn en 
gran mesura de l’amplada de carril disponible, per la qual cosa, si el què es busca és 
pacificar el trànsit, s’haurà d’optar de preferència per carrils en la banda estreta de 
l’espectre. 

Tot i que en els apartats anteriors s’ha vist que la circulació en paral·lel d’autobusos i 
tramvia resulta una alternativa ineficient per a resoldre el transport públic col·lectiu al llarg de 
l’avinguda, sí que es possible que calgui definir carrils bus puntualment, a fi de permetre a 
les línies que circulen transversalment a la Diagonal (línies H i V de la NXBus) cobrir petits 
recorreguts al llarg de la mateixa. És el cas, per exemple, de l’actual V13, que recorre per la 
Diagonal el tram que relliga Via Augusta i Passeig de Gràcia o Pau Clarís, segons el sentit. 

En carrils bus i bus-VAO, la Instrucción de la Vía Pública (IVP), editada per l’Ajuntament de 
Madrid (Madrid, 2000), proposa una amplada mínima de 3,25 m per a carrils no segregats i 
de 3,75 m per a carrils amb separació física. Per la seva banda, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat recomana una amplada mínima de 3,50 m (DPTOP, 2009).  

Actualment, en la calçada central els carrils de circulació són de 2,48 m d’amplada i els 
carrils bus de 2,85 m (Torres i Roigé, 2014). 

4.1.6. Arbrat i vegetació 

Les quatre fileres d’arbrat són un dels elements distintius de la Diagonal central actual. Les 
espècies existents en el tram Francesc Macià – Glòries són, principalment: 
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• Plataner (Platanus Hispànica)*  
• Palmera datilera (Phoenix Dactilyfera)*  
• Palmera washingtònia de Mèxic (Washingtonia Robusta) 
• Palmera washingtònia de Califòrnia (Washingtonia Filifera) 
• Palmera de Canàries (Phoenix Canariensis)* 
• Alzina (Quercus Ilex) 

Les espècies no es distribueixen de manera homogènia. Mentre els plataners donen una 
certa continuïtat a l’avinguda, les palmeres de canàries només es troben en el tram Carrer 
Marina – Glòries i les alzines només en el tram Passeig de Gràcia – Passeig de Sant Joan.  

Altres espècies que es troben en l’àmbit són:  

• Robinia (Robinia Pseudoacacia)** 
• Til·ler (Tilia Cordata)* 
• Om siberià (Ulmus Pumila)** 
• Lledoner (Celtis Australis)* 
• Pebrer bord (Schinus Molle)* 
• Arbre ampolla (Brachychiton Populneus) 
• Sòfora (Sophora Japonica) 
• Tipuana (Tipuana Tipu) 
• Magnòlia (Magnolia Grandiflora)* 
• Troana arbòria (Ligustrum Lucidum)* 

L’arbrat acompleix diverses funcions en via urbana: permet de calcular les distàncies, 
redueix la velocitat de circulació en produir l’efecte d’estrenyiment de la via, redueix la 
propagació de pols, gasos i sorolls, complementa l’arquitectura urbana i contribueix a 
l’aspiració de Cerdà de connectar la ciutat amb la ruralitat. Els arbres de fulla caduca, com 
són els característics plataners, proporcionen ombra a l’estiu, sense restar sol a l’hivern, 
mentre els de fulla perenne, com les palmeres, garanteixen que la reducció en la propagació 
de pols, gasos i sorolls es mantingui durant tot l’any (Madrid, 2000).  

L’arbrat, tant pel seu volum com per la seva naturalesa essecialment immòbil, constitueix un 
condicionant molt important en la definició de la secció; un punt rígid que afecta al ventall de 
solucions possibles que s’hi poden proposar. Per aquesta raó, cal estudiar curosament la 
seva disposició. Cal garantir que no interfereixi amb la visibilitat en les interseccions. Així 
mateix, cal que l’estructura de branques de l’arbrat mantingui uns gàlibs mínims, que es 
fixen en 4,5 m sobre la calçada i 2,3 m sobre vies ciclistes i peatonals. Per al cas d’arbres 
de gran port, com són els que es troben a la Diagonal, l’espaiat recomanat és de 13 m. No 
obstant, amb l’objectiu de mantenir el màxim possible l’aspecte actual de l’avinguda, es 
mantindrà l’espaiat existent en l’actualitat, que és d’uns 8 m a 9 m. 

Cal remarcar que l’arbrat existent no es troba en bon estat i que bona part de les seves 
arrels són superficials, amb el que poden ser fàcilment afectades per excavació de les 
caixes de paviments i rases de serveis futures (Torres i Roigé, 2014). Fins i tot en el cas que 
no es realitzés cap actuació, es calcula que més de la meitat dels arbres de la Diagonal es 
                                                
* Designa una espècie amb restriccions de plantació (Barcelona, 2011b) 
** Designa una espècie no adequada per a la plantació (Barcelona, 2011b) 
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moriran abans de 15 anys (Barcelona Informació, 2010; Balanzà, 2010), amb la conseqüent 
necessitat de replantar-los. 

Per altra banda, el fet de respectar la posició de l’arbrat no implica que no es produeixin 
afectacions sobre ell. En efecte, qualsevol actuació sobre les caixes del paviment o, fins i tot, 
l’excavació de rases de servei, causa el debilitament de les arrels, del què en resulta la 
necessitat de replantar-ne una bona part. Tant és així que en el Projecte Executiu de 
reforma de l’Avinguda Diagonal en els àmbits dels passejos, calçades laterals i voreres 
(Tram Plaça Francesc Macià – Passeig de Gràcia) (Torres i Roigé, 2014) es preveuen 
afectacions a entre el 20% i el 50% dels arbres, que caldrà replantar igualment, així com la 
tutorització fins a 5 anys de bona part dels restants.  

Aquesta sèrie de fets relativitza els beneficis de mantenir intactes les línies d’arbrat; ans al 
contrari, el trasllat podria servir per a sanejar-les, substituint els arbres en mal estat per 
exemplars nous, que en cinc anys podrien assolir unes dimensions comparables a les de 
l’arbrat madur (Barcelona Informació, 2010; Balanzà, 2010). 

En cas de modificació de les alineacions, els arbres existents afectats són retirats a viver i, 
posteriorment, es replantaran en un nou escocell dins de la pròpia zona d’actuació. La resta 
d’arbres són subministrats i plantats amb espècies similars a les actuals, de manera que a 
cap escocell li falti un exemplar arbori en bones condicions, d'acord amb les dimensions 
requerides i la significació d'aquesta via dins la trama urbanística de la ciutat. Se substituiran 
tots aquells arbres que presentin deficiències o anomalies de creixement, així com aquells 
dels quals el tronc tingui un perímetre inferior als 45 cm que tindran els arbres de nova 
plantació. Els arbres així descartats romandran al viver municipal, on seran atesos a fi de 
subsanar-ne les deficiències i poder ser aprofitats en altres futures obres de millora i 
urbanització de l'espai públic de la ciutat. 

4.1.7. Usos d’estança 

Els diferents usos de l’espai urbà es poden classificar, segons Ildefons Cerdà, en usos 
d’estança i usos de mobilitat (Granados, 2010). Els usos d’estança són aquells en que 
l’espai s’ocupa de manera estàtica durant un cert període de temps, mentre que els de 
mobilitat són aquells pels que vehicles o persones es desplacen d’un punt a l’altre.  

Entre els usos d’estança, podem distingir entre aquells que suposen una ocupació 
permanent de l’espai (bancs, parcs i jardins, entrades d’alguns equipaments, parades de 
transport públic, quioscs i cabines...) i aquells que presenten una ocupació temporal (zones 
de servitud d’edificis, terrasses de bars, entrades d’alguns equipaments i col·legis). Aquests 
últims presenten una certa dualitat ja que, quan no són espais d’estança, actuen com a 
espais de mobilitat.  

A les calçades trobem també diferents usos d’estança, com poden ser les franges 
reservades per aparcament, les zones de càrrega i descàrrega i les parades de transport 
públic. Alguns d’aquests espais poden presentar diverses disposicions, de tal manera que 
en funció del dia o l’hora puguin ser utilitzats per aparcament, circulació o càrrega i 
descàrrega.  
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Generalment, la distinció entre els espais d’estança i mobilitat resulta més diferenciable a 
les calçades que a les voreres ja que el trànsit rodat és molt més rígid i presenta una 
regulació més estricta. Un vianant pot aturar‐se al mig de la vorera i utilitzar l’espai de 
mobilitat com a espai d’estança durant un cert temps sense que suposi normalment una 
alteració del funcionament de la via, mentre que això no és possible a la calçada.  

Existeixen una sèrie d’elements a la via que no compleixen cap dels dos usos, però que 
habitualment es vinculen amb usos d’estança. Entre d’altres es poden citar: papereres, 
cartells, fanals, arbres, escultures, etc. La funció d’aquests és en molts casos estètica i pot 
tenir una gran importància en la percepció de l’espai per part de l’usuari. Així, cal garantir 
que l’espai reservat als diferents modes, i en particular als vianants, sigui prou ampli per a 
permetre activitats ciutadanes i usos més enllà de la mobilitat. 

4.1.7.1. Estacionament 

L’estacionament és potser un dels usos de la via més delicats i controvertits, i que més han 
vist variar la seva posició en el repartiment al llarg dels darrers anys. En efecte, degut a què 
tot trajecte es produeix necessàriament entre un inici i una destinació, tot mode de transport 
requereix de zones d’estança a proximitat d’ambdós punts on romandre mentre no és 
utilitzat. En general, l’estacionament dels vehicles de transport públic col·lectiu es realitza 
fora de la via, en cotxeres construides a tal finalitat o, en tot cas, per breus períodes de 
temps en els espais reservats per a la parada d’aquell mode. Per contra, l’ús del vehicle 
privat (entès en un sentit general, incloent no només turismes, sino també motocicletes i 
bicicletes) i del transport públic individual (principalment taxis i bicicletes públiques, com ara 
el servei Bicing), depèn fortament de l’estacionament al carrer. 

Aquest fet provoca una certa dualitat en el paper de l’estacionament: d’una banda, és 
imprescindible per tal de garantir la mobilitat, tant en vehicle privat com en transport públic 
individual, comptar amb places d’estacionament prop del lloc de destinació –tot i que no 
necessàriament sobre la via pública–; de l’altra, es tracta d’un ús que requereix l’ocupació 
exclusiva d’un espai extens, freqüentment per períodes llargs de temps, amb una molt baixa 
rendibilitat social. Per altra banda, s’ha demostrar repetides vegades que la restricció en els 
espais d’estacionament és una de les principals eines dissasòries de l’utilització del vehicle 
privat. A més, amb la restricció de l’estacionament s’aconsegueix reduir també el trànsit 
d’agitació –aquell que es mou al voltant d’una determinada àrea en busca d’aparcament–, 
que pot arribar a representar el 15% del total (RACC, 2011). 

Podria sembla clar, doncs, que l’estacionament –com a mínim del vehicle privat– s’ha de 
produir preferentment fora de la via. No obstant, això no és directament aplicable al cas del 
transport públic individual, ja que la seva visibilitat a peu de carrer és un dels factors que 
n’incentiven l’ús (UITP, 2001a), ni en el de la bicicleta, en què un dels principal incentius per 
a l’ús és el servei porta a porta (DPTOP, 2009). Així, cal garantir espais en la via pública per 
a l’estacionament tant de taxis com de bicicletes, públiques (Bicing) i privades.  

Addicionalment, la falta d’espais per a l’estacionament provoca friccions no només entre 
modes, sinó tambè dins d’un propi mode, ja que, en cas de no trobar espai d’estacionament 
legal, aquest es produeix en condicions d’il·legalitat, en l’espai normalment reservat a la 
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mobilitat. A Barcelona, i en particular a l’Avinguda Diagonal, requereix especial atenció el 
cas de les motocicletes, que, davant de la falta d’espai senyalitzat, opten per l’aparcament 
en condicions d’alegalitat sobre la vorera, afectant així negativament als vianants.  

Els Compromisos del Pacte per la Mobilitat respecte al Projecte Diagonal (Barcelona, 
2010a) inclouen preveure l’estacionament de motocicletes i ciclomotors a la Diagonal i al 
seu entorn. A més, estableixen que aquests estacionaments han d’estar segregats de 
l’espai dels vianants. En el tram afectat per la reforma parcial de 2014-2015, aquesta 
problemàtica ha estat resolta amb el trasllat de l’estacionament de motocicletes i estacions 
de taxi, juntament amb altres usos relacionats amb l’estacionament, com la càrrega i 
descàrrega i els punts de càrrega de vehicles elèctrics, a les bandes de serveis, coincidents 
amb les primeres línies d’arbrat. Es veu l’interès en estendre aquesta solució també al tram 
Passeig de Gràcia – Marina.  

En el tram Marina – Plaça de Glòries, en canvi, les necessitats de mobilitat són molt 
diferents i actualment hi existeixen quatre bandes d’aparcament destinades als residents 
(zona verda) i a autobusos, que es podrien conservar parcialment.  

Seguint les recomanacions de la Fundació RACC (RACC, 2011) i de la IVP (Madrid, 2000), 
s’estableix una plaça d’estacionament mínima de 5 m de longitud i 2,20 m d’amplada. No es 
considera cap tipologia diferent de l’aparcament en línia.  

4.1.7.2. Càrrega i descàrrega 

La distribució de mercaderies és imprescindible per al funcionament dels comerços i el 
desenvolupament de l’activitat comercial en la zona. Es fa necessari compatibilitzar aquest 
ús, de naturalesa molt similar a l’estacionament, amb les necessitats de mobilitat de la via. 

En el tram entre Plaça de Francesc Macià i Passeig de Gràcia, l’únic espai de càrrega i 
descàrrega existent fins la reforma parcial de 2014-2015 era el del carrer Enric Granados, 
que comptava amb tres places. Actualment, aquesta situació s’ha resolt amb la definició 
d’espais per a la càrrega i descàrrega sobre les bandes de serveis. No obstant, entre 
Passeig de Gràcia i Glòries la majoria d’espais de càrrega i descàrrega es troben encara en 
els carrers contigus. 

És important proveïr aquest tipus de places per tal d’evitar il·legalitats que poden perjudicar 
a la resta d’usuaris, com la invasió de les voreres o el bloqueig de carrils de circulació. La 
IVP (Madrid, 2000) recomana disposar una reserva de càrrega i descàrrega per a 3 vehicles 
per cada 100 m linials de carrer. Per altra banda, d’estudis de la Fundació RACC (RACC, 
2011) se’n desprèn que els distribuidors busquen normalment estacionament a menys de 75 
m de la seva destinació, optant per la il·legalitat en cas de no trobar-ne. 

Les dimensions mínimes d’una plaça de càrrega i descàrrega es prendran en 5 m de 
longitud per 2,2 m d’amplada.  

4.1.7.3. Mobiliari urbà 

S’entèn per mobiliari urbà tot aquell element disposat en permanència a la via urbana per 
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l’Ajuntament, o per una tercera part sota aprovació de l’Ajuntament, per tal de donar un 
servei al públic (Madrid, 2000). Es consideren elements de mobiliari urbà, sense que 
aquesta relació sigui limitativa:  

• Bancs, cadires i altres elements per al descans. 
• Papereres i contenidors. 
• Parquímetres. 
• Bústies. 
• Elements d’enllumenat públic. 
• Elements de senyalització, abalisament i semaforització. 
• Pilones, baranes, defenses, barreres i altres elements de protecció i contenció.  
• Marquesines i parades de transport públic. 
• Aparcaments i suports per a bicicletes. 
• Suports per a publicitat i/o informació pública. 
• Armaris elèctrics i de regulació semafòrica. 
• Escocells i ajardinaments. 
• Fonts públiques. 

Resulta important la correcta ubicació del mobiliari urbà, ja que contribueix a la definició de 
l’espai i pot contribuir a la separació de zones de mobilitat i d’estança. Determinats elements 
s’han de situar en punts de màxima afluència, com ara papereres, fonts, seients o suports 
publicitaris. Altres, com ara bústies o contenidors, requereixen una certa homogeneïtat, de 
manera que es proporcioni la màxima cobertura a les residències i comerços potencialment 
usuàries. En el cas dels contenidors, la seva ubicació és particularment delicada, ja què, tot 
i que estan orientats al seu ús per part dels vianants, excepte en el cas de la recollida 
pneumàtica, també han de ser fàcilment accessibles des de la calçada.  

Finalment, la col·locació de determinats elements del mobiliari urbà, com ara baranes, 
pilones, etc. depèn de la configuració de la via i és de gran importància de cara a garantir la 
independència dels diferents fluxes, i la seguretat dels usuaris.  

4.1.7.4. Activitats econòmiques a la via pública  

Les activitats econòmiques regulades en via pública es divideixen, principalment, en quioscs 
i terrasses. Existeix, a més, una estació de servei en la Plaça de Jacint Verdaguer.  

Les poques terrasses existents actualment es troben sobre les voreres, en els espais de 
major amplada que es produeixen en les interseccions, per la qual cosa només se’ls 
suposen afectacions mentre durin les obres. Els quioscs, en canvi, es trobaven inicialment 
sobre les tercianes, però van ser reubicats en el marc de la reforma parcial de 2014-2015. 
No s’han identificat quioscs sobre les tercianes en el tram Passeig de Gràcia – Marina.  

Donada la seva naturalesa puntual, la banda de secció transversal reservada a les activitats 
sobre la via pública pot coincidir bé amb la línia d’arbrat, bé amb la de mobiliari urbà o bé 
ocupar l’amplada corresponent a ambdues línies. En tot cas, cal tenir present que l’objectiu 
de l’ampliació de les voreres és dotar de major espai al vianant, tant per al passeig com per 
a l’estança. La nova situació d’espai abundant que suposa la reforma comporta el risc de 
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caure en la tentació de superpoblar-les de noves terrasses, reduint així la secció útil i 
desvirtuant un dels principals objectius de la reforma. De la mateixa manera, una forma 
particular d’activitat econòmica en la via pública –sovint no regulada– és l’ocupació 
d’aquesta per part dels negocis que limiten amb la mateixa amb elements ornamentals o de 
reclam, com ara aparadors, plantes, cartells o pissarres, que sobresurten del volum edificat i, 
de nou, redueixen l’amplada útil disponible per al vianant. 

Així, cal que l’actuació s’acompanyi de la corresponent regulació d’activitats sobre la via 
pública, limitant el nombre, localització i dimensions de quioscs i terrasses, així com les 
ocupacions de la via per part de locals comercials.  

4.2. Anàlisi multicriteri (Tram Francesc Macià – Marina) 

4.2.1. Definició d’alternatives 

4.2.1.1. Alternativa 0A: No intervenció (Pg. de Gràcia – Marina) 

 
Figura A2.1. Alternativa 0A 

Es defineix com a alternativa 0A la corresponent a l’estat actual en el tram Passeig de 
Gràcia – Carrer de la Marina. Aquesta secció és equivalent a la secció existent al tram 
Francesc Macià – Passeig de Gràcia amb anterioritat a la reforma parcial de 2014-2015.  

Es tracta d’una secció en tres calçades, separades per tercianes teòricament destinades al 
passeig, però en les que existeix una forta acumulació d’usos, i voreres molt estretes. S’ha 
realitzat una descripció en profunditat de la secció en l’apartat 4 de la Memòria. 

• Punts forts: cost nul, impacte nul (no intervenció). 
• Punts dèbils: interacció complexa entre les diferents calçades, insuficient espai per 

al vianant, conflictes entre modes, baixa capacitat de consolidació com a zona 
comercial, saturació del sistema de transport públic col·lectiu. 
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4.2.1.2. Alternativa 0B: No intervenció (F. Macià – Pg. de Gràcia)  

 
Figura A2.2. Alternativa 0B 

S’analitza com a alternativa 0B la situació al tram Francesc Macià – Passeig de Gràcia un 
cop acabada la reforma parcial de 2014. No es consideren els costos o impactes de la 
possible extensió d’aquesta secció al tram Passeig de Gràcia – Carrer de la Marina. 

Es tracta d’una secció igualment en tres calçades, en què les tercianes es reserven a 
ajardinaments i a allotjar les parades de bus, que circul·la per la calçada central. Les voreres 
hi són àmplies i l’estacionament de motocicletes es trasllada a dues bandes de serveis 
adossades a cada vorera, aprofitant l’espaiament entre arbres. S’ha realitzat una descripció 
en profunditat de la secció en l’apartat 4 de la Memòria. 

• Punts forts: cost nul, impacte nul (no intervenció), voreres àmplies 
• Punts dèbils: interacció complexa entre les diferents calçades, problemes per a 

vehicular la mobilitat local, saturació del sistema de transport públic col·lectiu, 
saturació de les calçades laterals 

4.2.1.3. Alternativa 1: Passeig, intervenció mínima 

 
Figura A2.3. Alternativa 1, secció amb parada 

Es genera l’alternativa 1 sota el criteri de minimitzar la intervenció sobre la secció. Sobre 
l’actual calçada central, s’introdueix la plataforma reservada al tramvia en situació central. 
L’espai resultant entre la plataforma i les fileres d’arbrat (2 m) és insuficient per a permetre 
la definició d’un carril per a la circulació de vehicles a motor, però sí per a un carril bici. 
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La circulació en vehicle privat es trasllada exclusivament a les actuals calçades laterals, 
resultant en dos carrils de circulació de 2,5 m d’amplada per sentit. Aquesta configuració és 
molt rígida i no permetria la redefinició de la secció per acollir un possible carril bus, ja sigui 
puntualment o al llarg de tota l’avinguda. 

Aquesta secció manté una bona part d’elements de la configuració prèviament existent 
(alternativa 0B): voreres, bandes de servei, laterals i tercianes en aquells punts en què no hi 
ha parada d’autobús es podrien aprofitar directament, restringint el gros de les actuacions 
exclusivament a l’actual calçada central i escurçant així notablement la durada dels treballs. 

• Punts forts: baix cost, baix impacte, marcada segregació de trànsits, elevada 
seguretat del carril bici, elevada seguretat del vianant. 

• Punts dèbils: rigidesa, escassa capacitat per al trànsit en vehicle privat. 

4.2.1.4. Alternativa 2: Passeig, trasllat d’una filera d’arbrat 

 
Figura A2.4. Alternativa 2, secció amb parada 

Es genera l’alternativa 2 amb la voluntat de resoldre la manca de flexibilitat de la secció 
anterior. Respecte d’aquesta, s’opta pel trasllat de les línies d’arbrat interiors a la plataforma 
tramviària, ocupant la mateixa banda longitudinal que les parades. L’espai així alliberat 
permet de definir una única calçada, amb tres carrils de circulació i un carril bici per sentit, 
relligant l’espai des de la vorera fins a la plataforma tramviària.  

Aquesta secció gaudeix d’una certa flexibilitat, que permetria, puntualment o bé al llarg de 
tota l’avinguda, una futura modificació per a encabir un carril bus: alternativament a la secció 
presentada, pot definir-se un carril bici de 1,50 m d’amplada, dos carrils de 2,50 m i un carril 
bus de 3,00 m per sentit, sense que calgués modificar cap altre element de la secció. 

El fet de comptar amb una única calçada per sentit simplifica molt el funcionament de 
l’avinguda, en permetre que tots els carrils en un mateix sentit siguin accessibles, en 
condicions de seguretat i legalitat, des de qualsevol d’altre, i evitant així que es produeixin 
situacions perilloses, com ara el gir a la dreta des de la calçada central. D’aquesta manera, 
es permeabilitza la totalitat de la circulació per la Diagonal a la malla de l’Eixample i es 
milloren molt les condicions de vehiculació de la mobilitat local.  

• Punts forts: flexibilitat, vehiculació de la mobilitat local 
• Punts dèbils: trasllat d’una filera d’arbrat, alt cost 
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4.2.1.5. Alternativa 3: Passeig, màxima flexibilitat 

 
Figura A2.5. Alternativa 3, secció amb parada 

L’alternativa 3 es genera amb la voluntat d’assolir la secció amb la màxima flexibilitat. S’opta 
per no mantenir cap dels elements inicials i es dissenya la secció transversal a partir de 
l’alternativa 2, però amb total llibertat: es desplacen ambdues fileres d’arbrat, es redueixen 
les voreres i s’implanta el tramvia en posició central.  

Es doten els carrils de circulació d’un sobreample, per a permetre una possible futura 
reconversió del carril interior en carril bus. Així, els tres carrils de 2,75 m proposats podríen 
reconvertir-se a dos carrils de 2,50 m i un carril bus de 3,25 m, bé puntualment o bé al llarg 
de tota l’avinguda, sense que calgués modificar cap altre element de la secció. 

En resulta així una secció molt similar a l’alternativa anterior, però amb una major folgança. 
A canvi, és necessari el trasllat la totalitat de l’arbrat de l’avinguda. En el cas de les fileres 
més exteriors, aquest transplantament és difícilment justificable, ja que es traslladaria una 
distància d’aproximadament 1 m. Així mateix, la pèrdua d’espai sobre les voreres en el tram 
Francesc Macià – Passeig de Gràcia, sense contrapartida per al vianant, és contrari a 
l’objectiu de promoure el mode a peu i al mateix temps susceptible de rebre una mala 
acollida entre la població.  

• Punts forts: elevada flexibilitat, vehiculació de la mobilitat local, major capacitat per 
al trànsit en vehicle privat 

• Punts dèbils: trasllat de la totalitat de l’arbrat, alt cost, pèrdua d’espai per al vianant 

4.2.1.6. Alternativa 4: Rambla, intervenció minima 

 
Figura A2.6. Alternativa 4, secció amb parada 
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Reprenent el criteri de minimització de la intervenció, es genera una segona alternativa, 
quest cop en configuració de rambla. El tramvia es disposa així adossat a la rambla central, 
enmarcat entre ella i les fileres d’arbrat.  

La solució així generada no és òptima, ja que la presència de parades del tramvia provoca 
un estrenyiment de l’espai disponible sobre la rambla central corresponent a més del 50% 
de la seva secció, el què és susceptible de generar friccions entre els vianants i els usuaris 
del transport públic. Aquest impacte podria mitigar-se disposant les parades a portell, de 
manera que no coincidissin les dues marquesines sobre una mateixa secció.  

L’espai resultant és insuficient per a la circulació de bicicletes bé sobre la calçada o bé 
sobre la rambla central, de manera que es fa necessari encaminar-les entre la vorera i la 
banda de serveis. Això no només és susceptible de generar friccions tant amb els usuaris 
de la vorera com amb els de la banda de serveis, com amb els vehicles que giren a la dreta, 
sinó que la pèrdua d’espai sobre la vorera en el tram Francesc Macià – Passeig de Gràcia 
pot ser acollida molt negativament. 

De la mateixa manera que en l’alternativa 1, la circulació en vehicle privat es trasllada 
exclusivament a les actuals calçades laterals, resultant en dos carrils de circulació de 2,5 m 
d’amplada per sentit. Aquesta configuració és molt rígida i no permetria la redefinició de la 
secció per acollir un possible carril bus, ja sigui puntualment o al llarg de tota l’avinguda. 

• Punts forts: baix cost, baix impacte 
• Punts dèbils: baixa qualitat de l’espai per als vianants, friccions en els girs a la 

dreta, rigidesa de la secció, escassa capacitat per al trànsit en vehicle privat 

4.2.1.7. Alternativa 5: Rambla, andanes exteriors 

 
Figura A2.7. Alternativa 5, secció amb parada 

A fi de resoldre la incompatibilitat de les andanes amb la circulació de vianants sobre la 
rambla central, es genera l’alternativa 5, en què les andanes es treuen de la rambla central i 
es traslladen a la banda d’arbrat, alliberant així l’espai per al vianant. Com a contrapartida, 
els usuaris es veuen obligats a esperar el tramvia entre els dos fluxos de trànsit, tramviari i 
rodat. La solució també exigeix retirar els arbres de les fileres centrals en la longitud 
ocupada per les andanes del tramvia. 
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L’espai resultant és insuficient per a la circulació de bicicletes bé sobre la calçada o bé 
sobre la rambla central, de manera que es fa necessari encaminar-les entre la vorera i la 
banda de serveis. Això no només és susceptible de generar friccions tant amb els usuaris 
de la vorera com amb els de la banda de serveis, com amb els vehicles que giren a la dreta, 
sinó que la pèrdua d’espai sobre la vorera en el tram Francesc Macià – Passeig de Gràcia 
pot ser acollida molt negativament. 

Tampoc no es resol la problemàtica de la circulació en vehicle privat en exclusiva per les 
actuals calçades laterals, resultant en dos carrils de circulació de 2,5 m d’amplada per sentit. 
Com s’ha indicat, aquesta configuració és molt rígida i no permetria la redefinició de la 
secció per acollir un possible carril bus, ja sigui puntualment o al llarg de tota l’avinguda. 

• Punts forts: baix cost, impacte mig, major espai sobre rambla central 
• Punts dèbils: rigidesa de la secció, friccions en els girs a la dreta 

4.2.1.8. Alternativa 6: Rambla, trasllat d’una filera d’arbrat 

 
Figura A2.8. Alternativa 6, secció amb parada 

A fi d’evitar els problemes de les alternatives en rambla generades segons el criteri 
d’intervenció mínima, es traslladen les fileres centrals d’arbrat a les vores de la rambla, 
generant així una secció similar a la que presenta la Diagonal en el tram Besòs.  

Malgrat el trasllat, l’espai resultant és encara insuficient per a la circulació de bicicletes bé 
sobre la calçada o bé sobre la rambla central, de manera que es fa necessari encaminar-les 
entre la vorera i la banda de serveis. Això no només és susceptible de generar friccions tant 
amb els usuaris de la vorera com amb els de la banda de serveis, com amb els vehicles que 
giren a la dreta, sinó que la pèrdua d’espai sobre la vorera en el tram Francesc Macià – 
Passeig de Gràcia pot ser acollida molt negativament. 

Es manté la rigidesa de les alternatives 4 i 5, amb només dos carrils de circulació de 2,5 m 
d’amplada, que no permetrien la redefinició de la secció per acollir un possible carril bus, ja 
sigui puntualment o al llarg de tota l’avinguda. 

• Punts forts: major espai sobre rambla central 
• Punts dèbils: trasllat d’una filera d’arbrat, alt cost, rigidesa de la secció, ficcions en 

els girs a la dreta 
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4.2.2. Criteris d’anàlisi 

4.2.2.1. Criteris econòmics 

• Mínim cost de construcció: Avalua el cost econòmic d’implantació de l’alternativa. 
La no intervenció (alternatives 0A i 0B) implica cost nul, per la qual cosa rep la 
puntuació màxima. L’alternativa 1 és la que comporta una intervenció més suau, per 
la qual cosa se li otorguen tres punts. A les alternatives 3 i 6, que comporten 
solucions més complexes, amb majors canvis respecte de les seccions actuals, se 
les valora amb un punt. La resta d’alternatives s’avaluen amb dos punts. 

• Aprofitament d’elements existents: L’aprofitament d’elements existents no només 
suposa un estalvi econòmic, sino que també redueix l’impacte del projecte i ajuda a 
defensar-lo tant pública com institucionalment. La no intervenció (alternatives 0A i 
0B) implica un aprofitament del 100%, per la qual cosa rep la puntuació màxima. 
S’otorguen dos punts a l’alternativa 2, que respecta la totalitat de les voreres i les 
bandes de serveis de l’alternativa 0B, tres punts a l’alternativa 1, que, a més, aprofita 
les calçades laterals i els ajardinaments en aquells trams en què no existeix parada 
d’autobús i dos punts a la resta d’alternatives, que aprofiten totalment les calçades 
laterals i parcialment les voreres i els ajardinaments, en els trams en què no hi ha 
parada de bus. 

• Mínim impacte de les obres: Avalua la facilitat d’implantació de l’alternativa, així 
com l’abast i previsible duració de les obres. Reben la puntuació màxima les 
alternatives 0A i 0B, ja que, en no comportar intervenció, tampoc no suposen 
impacte. L’alternativa 1 és la que comporta una intervenció més suau, per la qual 
cosa se li otorguen tres punts. A les alternatives 3 i 6, que comporten solucions més 
complexes, amb majors canvis respecte de les seccions actuals, se les valora amb 
un punt. La resta d’alternatives s’avaluen amb dos punts. 

4.2.2.2. Criteris urbanístics i socials 

• Mínima afectació a l’arbrat: Avalua el grau de conservació de les alineacions 
d’arbrat existents. Es resta un punt per cada línia d’arbrat que cal moure per a 
l’execució de l’alternativa, de manera que les alternatives que respecten les quatre 
línies d’arbrat (alternatives 0A, 0B, 1, 4 i 5) obtenen la nota màxima, les que 
exigeixen el moviment de dues fileres (alternatives 2 i 6) dos punts i aquelles que 
requereixen el trasllat de la totalitat de l’arbrat (alternativa 3) obtenen nota nul·la. No 
s’ha considerat l’efecte beneficiós de sanejar els arbres avui existents. 

• Coherència amb seccions existents: Avalua el grau de similitud de la secció 
proposada amb altres seccions existents en la ciutat o, especialment, en la pròpia 
Avinguda Diagonal. En aquest sentit, les alternatives 0A i 0B reben la puntuació 
màxima. Les alternatives 5 i 6 presenten semblança amb la secció de la Diagonal 
entre Glòries i el Fòrum, per la qual cosa reben tres punts. Les alternatives 1, 2 i 3 no 
es troben a la Diagonal, però sí que presenten semblança amb la distribució típica 
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dels carrers de l’Eixample, per la qual cosa reben dos punts. L’alternativa 4, tipus 
rambla, però més estreta del que és habitual, rep un sol punt.  

• Flexibilitat i potencial per al canvi d’usos: Avalua la capacitat de la secció per 
acollir distribucions de l’espai diferents sense necessitat d’una intervenció major. Les 
alternatives 1, 4 i 5 són totalment rígides i no permeten cap canvi, per la qual cosa 
reben nota nul·la. En l’alternativa 6, el carril bici pot desplaçar-se a la rambla central 
en lloc d’a les voreres, però això exigeix el trasllat de mobiliari urbà, així com 
actuacions sobre aquestes. Se li otorga un punt. Tant en l’alternativa 0A com 0B, els 
laterals poden configurar-se com a dos carrils convencionals (cas de l’alternativa 0A) 
o com un carril convencional més un carril bici (alternativa 0B). En ambdós casos, el 
canvi implica traslladar aquest carril bici a espai de vianants (vorera o terciana), 
solució que no és ideal. Se’ls otorguen dos punts. L’alternativa 2 permetria modificar 
la seva configuració actual amb un carril bici de 2 m i tres de convencionals de 2,5 m 
per un carril bici d’1,5 m, dos de convencionals de 2,5 m i un carril bus de 3 m, el què 
és factible, però tampoc ideal, donat que les amplades de tant el carril bici com el 
carril bus són molt ajustades. Se li otorguen tres punts. L’alternativa 3, en canvi, 
permetria realitzar aquestes mateixes modificacions, però amb amplades folgades, 
per la qual cosa rep la puntuació màxima.  

• Superfície de l’espai per a vianants: Avalua la proporció total d’espai útil a nivell 
de carrer reservat al trànsit o estança de vianants. S’otorgarà puntuació nul·la a 
superfícies inferiors al 25% (alternativa 0A), un punt entre el 25% i el 30% 
(alternatives 0B, 1, 2 i 3), dos punts entre el 30% i el 35% (alternativa 4), tres entre el 
35% i el 40% (alternativa 6) i la puntuació màxima per a superfícies superiors al 40% 
(alternativa 5). En cap cas es comptabilitzen els passos transversals, els refugis o 
les andanes del tramvia. 

• Qualitat de l’espai per a vianants: Avalua el grau de cohesió i proximitat relativa 
entre les zones reservades a vianants, així com la seva exclusivitat d’usos i la 
capacitat de consolidació com a zona de passeig. Les seccions que inclouen espais 
amb una amplada útil inferior als 5 m (alternatives 0A i 4), reben nota nul·la. Aquelles 
on no és compleix la condició anterior i hi ha compartició d’espais entre vianants i 
bicicletes (alternatives 5 i 6) reben dos punts. La resta reben quatre punts.     

• Capacitat de consolidació com a via comercial: Avalua la proximitat dels espais 
dedicats als vianants a les façanes i, per tant, als aparadors de les botigues. Reben 
la puntuació màxima les voreres de 7 m o més d’amplada (alternatives 0B, 1, 2, i 3), 
tres punts aquelles a partir de 6 m, dos punts a partir dels 5 m (alternatives 4, 5 i 6), 
un punt a partir dels 4 m i puntuació nul·la per sota d’aquest valor (alternativa 0A). En 
seccions asimètriques, es prendrà el valor de la vorera més estreta. 

• Superfície de l’espai per a modes amables: Avalua la proporció total d’espai útil a 
nivell de carrer reservat a vianants, bicicletes o transport públic. S’otorgarà puntuació 
nul·la a proporcions inferiors al 40% (alternativa 0A), un punt entre el 40% i el 45%, 
dos punts entre el 45% i el 55% (alternatives 0B, 1, 2, 3 i 4), tres punts entre el 55% i 
el 60% i la puntuació màxima per a repartiments superiors al 60% (alternatives 5 i 6). 
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• Superfície total accesible a l’estança/mobilitat: Avalua la superfície útil de carrer, 
accessible als diferents usuaris de la via. S’otorga puntuació nul·la a alternatives 
amb superfície útil inferior al 75%, un punt entre el 75% i el 80% (alternativa 0A), dos 
punts entre el 80% i el 85% (alternatives 1 i 4), tres punts entre el 85% i el 90% 
(alternativa 5) i la puntuació màxima per a superfícies útils iguals o superiors al 90% 
de la secció (alternatives 0B, 2, 3 i 6).  

• Superfície verda: Avalua la proporció total d’espai a nivell de carrer amb cobertura 
vegetal, accessible o no, sense comptabilitzar escocells però sí ajardinaments i les 
vies del tramvia quan aquestes es troben cobertes de gespa. S’otorga puntuació 
nul·la a superfícies inferiors al 10% (alternativa 0B), un punt entre el 10% i el 15% 
(alternativa 0A), dos entre el 15% i el 20%, tres entre el 20% i el 25% (alternatives 1, 
2, 3, 4 i 5) i la puntuació màxima per a superfícies superiors al 25% (alternativa 6). 

• Seguretat per als vianants: Avalua el grau de protecció del vianant, especialment 
pel que fa als col·lectius més vulnerables. Es tenen en compte tres factors: la 
longitud total de cruïlla necessària per a creuar el carrer de vorera a vorera (2 punts), 
la longitud màxima que cal creuar d’un cop sense refugi (2 punts) i la circulació de 
bicicletes sobre la vorera (1 punt). Es restarà un punt per a longituds totals de cruïlla 
superiors als 35 m i un punt addicional per a longituds totals de cruïlla superiors als 
40 m. Es restarà un punt per a longituds màximes sense refugi superiors als 12 m i 
un punt addicional si són superiors als 15 m. Un punt addicional serà restat si 
existeix circulació de bicicletes sobre vorera. En conseqüència, l’alternativa 0A rep 
puntuació nul·la, les alternatives 0B, 4, 5 i 6 reben tres punts i les alternatives 1, 2 i 3 
reben la puntuació complerta.  

• Seguretat per als ciclistes: Avalua el grau de protecció de l’espai de circulació per 
als ciclistes. S’otorgarà puntuació nul·la als carrils bici sense protecció o a aquells 
que tallen la trajectòria dels vehicles que giren a la dreta en les interseccions 
(alternatives 4, 5 i 6). De les vies ciclables que no compleixin cap de les condicions 
anteriors, s’otorgaran dos punts a les voreres bici (alternativa 0A), pels conflictes que 
generen amb els vianants, amb tres punts els carrils bici protegits (alternatives 0B, 2 
i 3) i amb la nota maxima les calçades segregades (alternativa 1).  

• Seguretat per als usuaris del transport públic: Avalua el grau d’accessibilitat de 
les andanes o parades del transport públic des dels espais de vianants. Es puntua 
en funció de la distància que cal creuar des de la vorera fins la parada més pròxima. 
S’otorga la puntuació màxima si la distància és igual o inferior a 5 m (alternatives 0A 
i 0B), tres punts entre 5 m i 7,5 m (alternatives 1 i 5), dos punts entre 7,5 m i 10 m 
(alternatives 2 i 4) i un punt per a distàncies superiors als 10 m (alternatives 3 i 6).  

4.2.2.3. Criteris de mobilitat 

• Mínima interferència entre modes: Avalua el grau d’independència entre diferents 
gèneres de moviment, de manera que es minimitzin les friccions entre ells. La secció 
que permet la major segregació és l’alternativa 1, en què tots els modes es troben 
segregats físicament, per la qual cosa rep la nota màxima. En les alternatives 0B, 2 i 
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3, els ciclistes circulen en calçada, segregats dels vianants, i separats del trànsit 
rodat per elements fixats mecànicament a la calçada. En conseqüència, reben dos 
punts. En les alternatives 4, 5 i 6, les bicicletes circulen entre les voreres i la banda 
de servei, el què pot generar conflictes tant amb els vianants com amb els vehicles 
que giren a la dreta, i en l’alternativa 0A circulen per les tercianes, el què genera 
friccions amb els vianants i amb els vehicles en les interseccions. Totes elles reben 
puntuació nul·la. 

• Capacitat total de mobilitat del corredor: S’avalua la capacitat total per a la 
mobilitat de cada secció, prenent com a referència els 400.000 viatges/dia permesos 
per l’alternativa 0A, que s’avalua amb un punt. La capacitat de l’alternativa 0B es 
calcula en 440.000 viatges/dia i s’avalua amb dos punts; la de les alternatives 1 i 4 
s’estima en 560.000 viatges/dia, otorgant-se-li tres punts. Les alternatives 2, 3, 5 i 6 
presenten capacitats de l’ordre dels 600.000 viatges/dia, amb un increment del 50% 
respecte de la secció inicial, per la qual cosa reben la màxima puntuació.  

• Garantia de la mobilitat en vehicle privat: Avalua la capacitat de la secció per a 
vehicular la demanda de transport en vehicle privat. L’alternativa 0A, amb quatre 
carrils per sentit, rep la nota màxima; les alternatives 0B, 2 i 3, amb tres carrils per 
sentit, reben dos punts i la resta d’alternatives, amb només dos carrils per sentit, 
reben puntuació nul·la.  

• Capacitat de vehiculació de la mobilitat local: Avalua el grau de capil·laritat que 
presenta la secció, de cara a distrubur la mobilitat per l’Eixample. La puntuació 
otorgada a cada alternativa és directament el nombre de carrils des dels quals es pot 
girar a la dreta en les interseccions, o bé accedir a un carril que permeti el gir a la 
dreta: en les alternatives 0A i 0B no és possible girar a la dreta des dels carrils de la 
calçada central, ni, en general, accedir des d’ells a les calçades laterals, per la qual 
cosa no són útils per a aquesta funció i no es comptabilitzen. Així, l’alternativa 0B rep 
un sol punt, les alternatives 0A, 1, 4, 5 i 6 reben dos punts i a les alternatives 2 i 3 
se’ls otorguen tres punts.  

• Capacitat per a la distribució de mercaderies: Avalua la capacitat de la secció per 
acollir espais per a la càrrega i descàrrega, amb o sense regulació d’horaris, així 
com el seu nombre i proximitat als comerços receptors. En l’alternativa 0A, l’espai 
reservat és mínim, i la distribució es fa sovint en condicions d’il·legalitat, per la qual 
cosa se li otorga la puntuació nul·la. En l’alternativa 0B, existeixen espais reservats a 
tal fi, però per a accedir-hi cal maniobrar en la calçada lateral, que només consta 
d’un sol carril, amb la qual cosa s’interromp el trànsit en aquesta calçada. Per 
aquesta raó se li otorguen dos punts. La resta d’alternatives també contemplen 
espais reservats a tal fi, als quals s’accedeix des de calçades de més d’un carril. La 
diferència és que en les seccions tipus passeig (alternatives 1, 2 i 3), l’accès als 
comerços és directe a través de la vorera, mentre què en les seccions tipus rambla 
(alternatives 4, 5 i 6) cal creuar també el carril bici, amb les conseqüents friccions 
que es poden preveure. A fi de reflexar aquesta diferència, les alternatives 1, 2 i 3 
reben la puntuació màxima, mentre què les alternatives 4, 5 i 6 reben dos punts. 
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• Mínima afectació deguda a girs i accessos: Avalua la capacitat de la secció per 
facilitar els girs a la dreta en els carrers que ho permeten, així com els accessos a 
les propietats. En l’alternativa 0A, només es permet girar des dels laterals en la 
majoria de les interseccions, però en determinats punts l’autobús pot girar des de la 
calçada central. Així mateix, existeixen conflictes amb el pas de vianants i bicicletes 
per les tercianes, tant deguts als girs com a moviments il·legals entre calçades. 
S’otorguen dos punts. En l’alternativa 0B, la situació és idèntica, amb l’agravant que 
les calçades laterals compten amb un sol carril, l’únic des del qual es permeten tant 
el gir com l’accès a les propietats. En conseqüència, els girs a la dreta –i, en major 
grau, els accessos a les propietats– pertorben la circulació dels cotxes que 
continuen rectes. Se li otorga puntuació nul·la. En la resta d’alternatives, l’existència 
d’una sola calçada simplifica la mobilitat transversal dels vehicles, reduïnt els 
conflictes entre ells. No obstant, en les solucions tipus rambla (alternatives 4, 5 i 6) el 
carril bici es troba a la dreta de la calçada, per la qual cosa les trajectòries dels 
vehicles que giren tallen les dels ciclistes, amb el perill d’accidents que això 
comporta. Se’ls otorga un sol punt, mentre que les seccions tipus passeig 
(alternatives 1, 2 i 3) reben la puntuació màxima.  

4.2.2.4. Criteris d’explotació del transport públic 

• Millora del servei de transport públic: Avalua la millora experimentada pel sistema 
de transport públic col·lectiu longitudinal a l’avinguda. S’otorga nota nul·la a la no 
intervenció (alternatives 0A i 0B). S’avaluen amb quatre punts les solucions en 
plataforma única (alternatives 1, 2 i 3), per la seva major flexibilitat i facilitat 
d’explotació, i amb dos punts les solucions amb plataformes separades (alternatives 
4, 5 i 6). 

• Robustesa del sistema de transport públic: Avalua la fiabilitat i la capacitat de 
resposta a incidències del sistema de transport públic. En les alternatives 0A i 0B, el 
sistema d’autobusos es veu afectat pel trànsit i la saturació del propi mitjà, però en 
cas d’incidència no queda col·lapsat, ja què la resta de vehicles poden evitar-lo a 
costa d’envair els carrils convencionals, per la qual cosa se’ls otorga un punt. Les 
alternatives que suposen una solució tramviària, en canvi, només es veuen 
afectades pel trànsit en les interseccions, per la qual cosa la seva fiabilitat és major. 
En el cas de les alternatives 4, 5 i 6, però, la separació entre les plataformes no 
permet de definir fàcilment canvis d’agulles, de manera que, en cas d’incidència, el 
sistema queda bloquejat. Reben, per tant, dos punts. En la resta d’alternatives (1, 2 i 
3), la juxtaposició d’ambdues vies sí que permet d’establir aquests canvis, per la qual 
cosa el sistema pot continuar funcionant malgrat la incidència. A aquestes 
alternatives se’ls otorga la màxima puntuació.  

• Intermodalitat i correspondències: Avaluen la facilitat que presenta la secció al 
canvi de mode de transport, particularment entre la bicicleta i els diferents sistemes 
de transport públic col·lectiu. Seccions que faciliten el canvi de mode i amb 
aparcaments per a bicicletes propers a les estacions de transport públic, que evitin el 
creuament de calçades, reben la màxima puntuació. Les alternatives 0A i 0B, en no 
permetre la continuïtat del tramvia, veuen molt limitades les correspondències entre 
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aquest i l’autobús, així com entre aquest i el metro. Així mateix, no disposen de 
parades de Bicing. Se’ls otorgua un punt. Les alternatives 4, 5 i 6 permeten la 
continuïtat del tramvia i disposen de carril bici, estacions Bicing i aparcaments per a 
bicicletes, però aquests es troben separats de les parades de transport públic per 
una o més calçades, que cal creuar. Se’ls otorguen dos punts. En les alternatives 1, 
2 i 3, el tramvia és continu i tant els carrils bici com les parades de Bicing i 
aparcaments de bicicletes poden trobar-s’hi contigus, amb la qual cosa se suavitzen 
els canvis de mode. Reben la màxima puntuació.  

4.2.3. Valoració 

 Pes Alt. 
0A 

Alt. 
0B 

Alt. 
1 

Alt. 
2 

Alt. 
3 

Alt. 
4 

Alt. 
5 

Alt. 
6 

Mínim cost de construcció 1 4 4 3 2 1 2 2 1 
Aprofitament d'elements existents 0,5 4 4 3 2 2 2 2 2 
Mínim impacte de les obres 1 4 4 3 2 1 2 2 1 
Mínima afectació a l'arbrat 1 4 4 4 2 0 4 4 2 
Coherència amb seccions existents 0,5 4 4 2 2 2 1 3 3 
Flexibilitat i potencial per al canvi d'usos 1 2 2 0 3 4 0 0 1 
Superfície de l'espai per a vianants 1 0 1 1 1 1 2 4 3 
Qualitat de l'espai per a vianants 1 0 4 4 4 4 0 2 2 
Capacitat de consolidació com a via comercial 1 0 4 4 4 4 2 2 2 
Superfície de l'espai reservat a modes amables 1 0 2 2 2 2 2 4 4 
Superfície total accessible a estança i/o mobilitat 1 1 4 2 4 4 2 3 4 
Superfície verda 0,5 1 0 3 3 3 3 3 4 
Seguretat per als vianants 1 0 3 4 4 4 3 3 3 
Seguretat per als ciclistes 1 2 3 4 3 3 0 0 0 
Seguretat per als usuaris del transport públic 1 4 4 3 2 1 2 3 1 
Mínima interferència entre modes 1 0 2 4 2 2 0 0 0 
Capacitat total de mobilitat del corredor 1 1 2 3 4 4 3 4 4 
Garantia de la mobilitat en vehicle privat 1 4 2 0 2 2 0 0 0 
Capacitat de vehiculació de la mobilitat local 1 2 1 2 3 3 2 2 2 
Capacitat per a la distribució de mercaderies 0,5 0 2 4 4 4 2 2 2 
Mínima afectació deguda a girs i accessos 0,5 2 0 4 4 4 1 1 1 
Millora del servei de transport públic 1 0 0 4 4 4 2 2 2 
Robustesa del sistema de transport públic 1 1 1 4 4 4 2 2 2 
Intermodalitat i correspondències 0,5 1 1 4 4 4 2 2 2 
PUNTUACIÓ TOTAL 84 35 52,5 61 61,5 57,5 35,5 45,5 41 

S’aprecia d’entrada una marcada diferència entre les solucions tipus passeig (alternatives 1, 
2 i 3) i la resta d’alternatives. La solució amb millor puntuació és l’alternativa 2, amb 61,5 
punts, seguida de l’alternativa 1 (61 punts) i de l’alternativa 3 (57,5 punts). Com es pot veure, 
la diferència entre elles és molt petita, de només 4 punts sobre 84.  

La pitjor puntuació (35 punts) la rep l’alternativa 0A, que correspon a la secció actual en el 
tram Passeig de Gràcia – Passeig de Sant Joan, coincident amb la secció en el tram 
Francesc Macià – Passeig de Gràcia prèvia a la reforma parcial de 2014, seguida de 
l’alternativa 4, amb 35,5 punts. En canvi, la secció posterior a dita reforma, l’alternativa 0B, 
arriba als 52,5 punts, quedant per sobre de les seccions tipus rambla (alternatives 4, 5 i 6), 
però encara lluny de les puntuacions de les solucions tipus passeig. 
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4.3. Anàlisi multicriteri (Tram Marina – Glòries) 

Des d’un punt de vista urbanístic i també de mobilitat, el tram entre el Carrer de Marina i la 
Plaça de les Glòries juga un paper molt diferent del que s’ha anomenat la “Diagonal central”, 
és a dir, els trams entre Francesc Macià i Passeig de Gràcia i entre Passeig de Gràcia i 
Passeig de Sant Joan. 

L’estat inicial (alternativa 0C) no és tampoc el mateix, amb una secció en rambla en oposició 
a la configuració en tres calçades separades per tercianes dels altres trams. Una altra 
particularitat d’aquest tram són els fins a 2 m de desnivell que existeixen entre la vorera de 
costat mar i la vorera de costat muntanya, que se salven de manera abrupta en un únic 
talús, la forma del qual ve condicionada pel punt dur que suposa el pas a poca profunditat 
del túnel de Rodalies que uneix Estació de França amb el túnel del Carrer Aragó. 

La definició d’una solució òptima per aquest tram passa indefectiblement pel tancament de 
l’Estació de França i l’enderroc del túnel d’Adif, permetent així una reforma completa de 
l’avinguda, de façana a façana, sense mur ni graons. No obstant, aquest és un factor que 
depèn de l’acord entre múltiples administracions, i al qual no es pot condicionar la reforma 
de l’avinguda. Per aquest motiu, les alternatives s’han definit en referència a l’escenari 
actual, en què s’assumeix que aquest enderroc no s’ha produït en el moment d’execució del 
present Projecte bàsic, ni és realitzable a curt termini. Una segona implicació d’aquest factor 
és que, previsiblement, l’enderroc del túnel es produirà en algun moment futur. La solució 
que es desenvolupi per a aquest tram tindrà, per tant, una validesa temporal. En 
conseqüència, els criteris de minimitzar la intervenció i, especialment, el cost, prenen major 
importància que en el cas anterior. 

Les necessitats de mobilitat i d’estacionament en aquest tram són també molt diferents. 
Mentre entre Via Augusta i Passeig de Gràcia es poden arribar a superar puntualment els 
100.000 vehicles diaris, en aquest tram la majoria del trànsit és de tipus local, amb una 
intensitat màxima de 36.000 vehicles al dia (Barcelona, 2010a). Així mateix, mentre en els 
altres trams només es permetia l’estacionament de motocicletes o la càrrega i descàrrega, 
en el present existeixen actualment quatre bandes d’aparcament amb preferència per a 
residents, l’anomenada “Zona Verda”. En cas d’optar per mantenir-les, aquestes bandes 
d’estacionament per a qualsevol tipus de vehicle són incompatibles amb les bandes de 
serveis definides en les alternatives dels trams anteriors. 

Un altre factor a considerar és l’opinió veïnal. Durant el procés de participació previ a la 
Consulta de 2010, els veïns d’aquest tram de l’avinguda van expressar en repetides 
ocasions la seva oposició a un canvi de secció que pogués modificar l’actual configuració en 
rambla. Com a conseqüència, les dues alternatives, A i B, de l’esmentada Consulta, només 
es varen sotmetre a votació en el tram entre Francesc Macià i Marina (Barrena, 2010), 
establint-se una secció diferenciada, B’, no sotmesa a consulta, per al tram Marina – Glòries, 
que respectava aquesta voluntat veïnal. 

Tot plegat, fa que no es pugui tractar d’adaptar la solució anterior a les particularitats 
d’aquest tram. En conseqüència, s’han generat una sèrie d’alternatives pròpies, adaptades 
a les característiques de la zona, que s’avaluaran també segons criteris lleugerament 
diferents dels emprats en el tram Francesc Macià – Marina. 
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4.3.1. Definició d’alternatives 

4.3.1.1. Alternativa 0C: No intervenció (Marina – Glòries) 

 
Figura A2.9. Alternativa 0C 

S’analitza com a alternativa 0C l’estat actual de l’avinguda entre el Carrer de Marina i la 
Plaça de les Glòries. Es tracta d’una secció en rambla, asimètrica, amb tres carrils de 
circulació en sentit Besòs i dos en sentit Llobregat. S’ha realitzat uns descripció en 
profunditat d’aquesta secció en l’apartat 4 de la Memòria. 

Aquesta secció permet disposar d’abundant espai per a l’estacionament de vehicles, amb 
fins a dues bandes d’aparcament per sentit. No obstant, l’existència d’espai per a 
l’estacionament també comporta la generació de trànsit d’agitació, que en aquest tram 
suposa una proporció considerable del total.  

• Punts forts: cost nul, impacte nul (no intervenció), espai per a l’estacionament 
• Punts dèbils: estretor de la vorera del costat muntanya, friccions entre vianants i 

bicicletes a la rambla central, trànsit d’agitació 

4.3.1.2. Alternativa 1: Intervenció mínima 

 
Figura A2.10. Alternativa 1, secció en alineació recta 

Procedint de manera anàloga a l’estudi anterior, es genera la primera alternativa partint del 
criteri de minima intervenció. El tramvia es disposa ocupant la calçada, adjacent a l’actual 
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rambla central. En la banda mar, es fa necessari reduir uns 25 cm l’amplada de la vorera, a 
fi de garantir una amplada mínima de la calçada de 5 m.  

Aquesta solució permet d’aprofitar tant la rambla central com la major part de les voreres i 
de la calçada del costat muntanya. Es deixa oberta la possibilitat de reurbanitzar la rambla 
central, substitiuint l’actual paviment bituminós per panot.  

La calçada de 5 m d’amplada permet tant la definició de dos carrils de circulació com la d’un 
carril de circulació i una banda d’estacionament, però, en aquest cas, l’espai per a la 
maniobra és molt limitat i les condicions d’accessibilitat de vehicles d’emergència no es 
compleixen. En la calçada de 7,7 m, el rang de possibilitats és molt major.  

La circulació de bicicletes en la rambla central, en posició més interior que el tramvia, 
mentre que en el tram anterior ho fan per l’exterior, implica que aquestes haurien de creuar 
la plataforma tramviària en algun punt. El fet que ambdues circulacions siguin longitudinals 
implica que aquesta intersecció s’hauria de produir en un angle força tancat; és a dir, amb 
poca visibilitat. Això, unit a la indisciplina pròpia del ciclista, implica la necessitat de definir 
aquesta intersecció amb molta cura.  

• Punts forts: baix cost 
• Punts dèbils: secció força rígida en sentit Besòs, estretor de la vorera del costat 

muntanya, friccions entre vianants i bicicletes a la rambla central, baixa seguretat per 
al ciclista (intersecció amb tramvia) 

4.3.1.3. Alternativa 2: Reordenació viària 

Figura A2.11. Alternativa 2, secció en alineació recta 

Amb l’objectiu de resoldre el problema de la intersecció entre el carril bici i la plataforma 
tramviària, es genera una segona alternativa, en què la circulació de les bicicletes es 
produeixi al llarg una banda de la secció més exterior que la del tramvia.  

Respecte de l’alternativa 1, s’ocupen 2,2 m addicionals de la vorera del costat mar, que es 
compensen amb l’alliberament d’aquesta mateixa amplada sobre la rambla central. Això 
permet de traslladar els carrils bici a l’exterior del traçat del tramvia, evitant així que la 
plataforma tramviària i el carril bici hagin d’intersecar en algun punt de l’avinguda. S’intervé 
també sobre la calçada del costat muntanya, reduint-ne la folgança i permetent així ampliar 
la vorera per sobre dels 4 m.  



 

 
Document nº 1: Memòria. Annex 2: Estudi d’Alternatives 50 

 

Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

En les dues calçades de 7,2 m d’ample es poden realitzar múltiples combinacions de carrils, 
entre les quals es destaquen: 

• Un carril bici de 2,2 m més dos carrils de 2,5 m 
• Un carril bici de 2,2 m, un carril de 2,8 m i una banda d’aparcament de 2,2 m 
• Dos carrils de 2,5 m més una banda d’aparcament de 2,2 m 
• Un carril de 2,8 m més dues bandes d’aparcament de 2,2 m 

Les dues darreres possibilitats impliquen mantenir el carril bici en la seva posició actual, 
sobre la rambla central, per la qual cosa necessàriament en algun punt s’ha de produir el 
creuament de les vies del tramvia, amb el conseqüent impacte negatiu sobre la seguretat 
del ciclista.   

Aquesta solució permet d’aprofitar tant la rambla central com una part important de les 
voreres i de la calçada del costat muntanya. Es deixa oberta la possibilitat de reurbanitzar la 
rambla central, substitiuint l’actual paviment bituminós per panot. 

• Punts forts: alta flexibilitat, major seguretat per al ciclista, major seguretat per al 
vianant 

• Punts dèbils: major cost, reducció de la vorera del costat muntanya 

4.3.2. Criteris d’anàlisi  

4.3.2.1. Criteris econòmics 

• Mínim cost de construcció: Avalua el cost econòmic d’implantació de l’alternativa. 
La no intervenció (alternativa 0C) implica cost nul, per la qual cosa rep la puntuació 
màxima. L’alternativa 1 és la que comporta una intervenció més suau, per la qual 
cosa se li otorguen tres punts. L’alternativa 2 representa una actuació lleugerament 
major, per la qual cosa se li otorguen dos punts.  

• Aprofitament d’elements existents: L’aprofitament d’elements existents no només 
suposa un estalvi econòmic, sino que també redueix l’impacte del projecte i ajuda a 
defensar-lo tant pública com institucionalment. La no intervenció (alternativa 0C) 
implica un aprofitament del 100%, per la qual cosa rep la puntuació màxima. 
S’otorguen tres punts a l’alternativa 1, que respecta la majoria d’elements de la 
secció actual. L’alternativa 2, representa una actuació lleugerament major, per la 
qual cosa se li otorguen dos punts. 

• Mínim impacte de les obres: Avalua la facilitat d’implantació de l’alternativa, així 
com l’abast i previsible duració de les obres. Rep la puntuació màxima l’alternativa 
0C, ja que, en no comportar intervenció, tampoc no suposa impacte. En virtut de la 
mateixa lògica que en els criteris anteriors, s’otorguen tres punts a l’alternativa 1 i 
dos a l’alternativa 2. 
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4.3.2.2. Criteris urbanístics i socials 

• Coherència amb seccions existents: Avalua el grau de similitud de la secció 
proposada amb altres seccions existents en la ciutat o, especialment, en la pròpia 
Avinguda Diagonal. En aquest sentit, l’alternativa 0C rep la puntuació màxima. Les 
alternatives 1 i 2, pr la seva part, presenten semblança amb la secció de la Diagonal 
entre Glòries i el Fòrum, per la qual cosa reben tres punts.  

• Flexibilitat i potencial per al canvi d’usos: Avalua la capacitat de la secció per 
acollir distribucions de l’espai diferents sense necessitat d’una intervenció major. En 
l’alternativa 1, la calçade de 5 m d’ample del costat mar no permet cap canvi, però 
es poden realitzar diferents distribucions en la calçada del costat muntanya. Se li 
otorga un punt. En les alternatives 0C i 2, existeixen múltiples combinacions 
possibles per a les calçades, entre bandes d’aparcament, carrils de circulació i carrils 
bici. Per aquesta raó, se les puntúa amb la nota màxima.  

• Superfície de l’espai per a vianants: Avalua la proporció total d’espai útil a nivell 
de carrer reservat al trànsit o estança de vianants. S’otorgarà puntuació nul·la a 
superfícies inferiors al 25%, un punt entre el 25% i el 30%, dos punts entre el 30% i 
el 35% (alternativa 2), tres entre el 35% (alternatives 0C i 1) i el 40% i la puntuació 
màxima per a superfícies superiors al 40%. En cap cas es comptabilitzen els passos 
transversals, els refugis o les andanes del tramvia. En aquest cas, totes quatre 
alternatives tenen proporcions compreses entre el 35% i el 40%, per la qual cosa 
totes reben tres punts i el criteri no és determinant.  

• Qualitat de l’espai per a vianants: Avalua el grau de cohesió i proximitat relativa 
entre les zones reservades a vianants, així com la seva exclusivitat d’usos i la 
capacitat de consolidació com a zona de passeig. Les seccions que inclouen espais 
amb una amplada útil inferior als 5 m, reben nota nul·la. En aquest cas, això és cert 
per a totes les alternatives i el criteri no és determinant.   

• Capacitat de consolidació com a via comercial: Avalua la proximitat dels espais 
dedicats als vianants a les façanes i, per tant, als aparadors de les botigues. Reben 
la puntuació màxima les voreres de 7 m o més d’amplada, tres punts aquelles a 
partir de 6 m, dos punts a partir dels 5 m, un punt a partir dels 4 m (alternativa 2) i 
puntuació nul·la per sota d’aquest valor (alternatives 0C i 1). En seccions 
asimètriques, es prendrà el valor de la vorera més estreta. 

• Superfície de l’espai per a modes amables: Avalua la proporció total d’espai útil a 
nivell de carrer reservat a vianants, bicicletes o transport públic. S’otorgarà puntuació 
nul·la a proporcions inferiors al 40%, un punt entre el 40% i el 45% (alternativa 0C), 
dos punts entre el 45% i el 55% (alternativa 2), tres punts entre el 55% i el 60% 
(alternativa 1) i puntuació màxima per a repartiments superiors al 60%. 

• Superfície total accesible a l’estança/mobilitat: Avalua la superfície útil de carrer, 
accessible als diferents usuaris de la via. S’otorga puntuació nul·la a alternatives 
amb superfície útil inferior al 75%, un punt entre el 75% i el 80%, dos punts entre el 
80% i el 85%, tres punts entre el 85% i el 90% i la puntuació màxima per a 
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superfícies útils iguals o superiors al 90% de la secció. En aquest cas, totes les 
alternatives reben dos punts i el criteri no és determinant.  

• Superfície verda: Avalua la proporció total d’espai a nivell de carrer amb cobertura 
vegetal, accessible o no, sense comptabilitzar escocells però sí ajardinaments i les 
vies del tramvia quan aquestes es troben cobertes de gespa. S’otorga puntuació 
nul·la a superfícies inferiors al 10%, un punt entre el 10% i el 15%, dos entre el 15% i 
el 20% (alternativa 0C), tres entre el 20% i el 25% i la puntuació màxima per a 
superfícies superiors al 25% (alternatives 1 i 2). 

• Seguretat per als vianants: Avalua el grau de protecció del vianant, especialment 
pel que fa als col·lectius més vulnerables. Es tenen en compte tres factors: la 
longitud total de cruïlla necessària per a creuar el carrer de vorera a vorera (2 punts), 
la longitud màxima que cal creuar d’un cop sense refugi (2 punts) i la circulació de 
bicicletes sobre la vorera (1 punt). Es restarà un punt per a longituds totals de cruïlla 
superiors als 35 m i un punt addicional per a longituds totals de cruïlla superiors als 
40 m. Es restarà un punt per a longituds màximes sense refugi superiors als 12 m i 
un punt addicional si són superiors als 15 m. Un punt addicional serà restat si 
existeix circulació de bicicletes sobre vorera. En conseqüència, les alternatives 0C i 1 
reben dos punts i l’alternativa 2 s’avalua amb tres punts.  

• Seguretat per als ciclistes: Avalua el grau de protecció de l’espai de circulació per 
als ciclistes. S’otorgarà puntuació nul·la als carrils bici sense protecció o a aquells 
que tallen la trajectòria dels vehicles que giren a la dreta en les interseccions, o bé 
del tramvia en el canvi de secció (alternativa 1). De les vies ciclables que no 
compleixin cap de les condicions anteriors, s’otorgaran dos punts a les voreres bici 
(alternativa 0C), pels conflictes que generen amb els vianants, amb tres punts els 
carrils bici protegits (alternativa 2) i amb la nota maxima les calçades segregades.  

• Seguretat per als usuaris del transport públic: Avalua el grau d’accessibilitat de 
les andanes o parades del transport públic des dels espais de vianants. Es puntua 
en funció de la distància que cal creuar des de la vorera fins la parada més pròxima. 
S’otorga la puntuació màxima si la distància és igual o inferior a 5 m, tres punts entre 
5 m i 7,5 m, dos punts entre 7,5 m i 10 m i un punt per a distàncies superiors als 10 
m (alternatives 1 i 2). En el cas de l’alternativa 0, no existeix mode de transport 
públic col·lectiu, de manera que s’otorga puntuació nul·la.  

4.3.2.3. Criteris de mobilitat 

• Mínima interferència entre modes: Avalua el grau d’independència entre diferents 
gèneres de moviment, de manera que es minimitzin les friccions entre ells. En 
l’alternativa 2, els ciclistes circulen en calçada, segregats dels vianants, i separats 
del trànsit rodat per elements fixats mecànicament a la calçada. En conseqüència, 
reben dos punts. En les alternatives OC i 1, les bicicletes circulen per la rambla 
central, el què genera friccions amb els vianants, per la qual cosa se’ls otorga un sol 
punt. 
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• Capacitat total de mobilitat del corredor: S’avalua la capacitat total per a la 
mobilitat de cada secció. La capacitat de l’alternativa 0C es calcula en menys de  
300.000 viatges/dia i s’avalua amb zero punts. La resta d’alternatives presenten 
capacitats molt similars, de l’ordre dels 500.000 viatges/dia, per la qual cosa reben 
tres punts.  

• Garantia de la mobilitat en vehicle privat: Avalua la capacitat de la secció per a 
vehicular la demanda de transport en vehicle privat. L’alternativa 0C, amb tres carrils 
en un sentit i dos en l’altre, rep tres punts; l’alternativa 1, amb dos carrils en un sentit 
i un en l’altre, rep un punt; l’alternativa 2, amb un sol carril per sentit, rep nota nul·la.  

• Capacitat de vehiculació de la mobilitat local: Avalua el grau de capil·laritat que 
presenta la secció, de cara a distrubur la mobilitat per l’Eixample. La puntuació 
otorgada a cada alternativa és directament el nombre de carrils des dels quals es pot 
girar a la dreta en les interseccions, o bé accedir a un carril que permeti el gir a la 
dreta. En les seccions asimètriques, es prendrà el valor més baix. Així, les 
alternatives 0C i 1 reben dos punts i l’alternativa 2 rep un punt.  

• Capacitat per a la distribució de mercaderies: Avalua la capacitat de la secció per 
acollir espais per a la càrrega i descàrrega, amb o sense regulació d’horaris, així 
com el seu nombre i proximitat als comerços receptors. En aquest cas, en totes les 
alternatives es poden definir fàcilment places de càrrega i descàrrega en les bandes 
d’aparcament, per la qual cosa totes reben la nota màxima i el criteri no és 
determinant. 

• Mínima afectació deguda a girs i accessos: Avalua la capacitat de la secció per 
facilitar els girs a la dreta en els carrers que ho permeten, així com els accessos a 
les propietats. En aquest cas, totes les alternatives presenten característiques 
semblants, per la qual cosa totes reben la nota màxima i el criteri no és determinant. 

4.3.2.4. Criteris d’explotació del transport públic 

• Millora del servei de transport públic: Avalua la millora experimentada pel sistema 
de transport públic col·lectiu longitudinal a l’avinguda. S’otorga nota nul·la a la no 
intervenció (alternativa 0C). S’avaluen amb quatre punts les solucions en plataforma 
única, per la seva major flexibilitat i facilitat d’explotació, i amb dos punts les 
solucions amb plataformes separades (alternatives 1 i 2). 

• Robustesa del sistema de transport públic: Avalua la fiabilitat i la capacitat de 
resposta a incidències del sistema de transport públic. En l’alternativa 0C, no existeix 
opció de transport públic, per la qual cosa rep puntuació nul·la. En el cas de les 
alternatives 1 i 2, la separació entre les plataformes no permet de definir fàcilment 
canvis d’agulles, de manera que, en cas d’incidència, el sistema queda bloquejat. 
Reben, per tant, dos punts. 

• Intermodalitat i correspondències: Avaluen la facilitat que presenta la secció al 
canvi de mode de transport, particularment entre la bicicleta i els diferents sistemes 
de transport públic col·lectiu. Seccions que faciliten el canvi de mode i amb 
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aparcaments per a bicicletes propers a les estacions de transport públic, que evitin el 
creuament de calçades, reben la màxima puntuació. L’alternativa 0C, en no comptar 
amb opció de transport públic col·lectiu, rep nota nul·la. Les alternatives 1 i 2 
permeten la continuïtat del tramvia i disposen de carril bici. En el cas de l’alternativa 
1, aquest discorre per la rambla central, de manera que, per accedir-hi, cal envair 
l’espai dels vianants. Se li otorguen dos punts. En l’alternativa 2 el carril bici és 
adjacent al tramvia. Rep la màxima puntuació.  

4.3.3. Valoració 

 Pes Alt. 0C Alt. 1 Alt. 2 
Mínim cost de construcció 1 4 3 2 
Aprofitament d'elements existents 1 4 3 2 
Mínim impacte de les obres 1 4 3 2 
Coherència amb seccions existents 0,5 4 3 3 
Flexibilitat i potencial per al canvi d'usos 1 4 1 4 
Superfície de l'espai per a vianants 1 3 3 2 
Qualitat de l'espai per a vianants 1 0 0 0 
Capacitat de consolidació com a via comercial 1 0 0 1 
Superfície de l'espai reservat a modes amables 1 1 3 2 
Superfície total accessible a estança i/o mobilitat 1 2 2 2 
Superfície verda 1 2 4 4 
Seguretat per als vianants 1 2 2 3 
Seguretat per als ciclistes 1 2 0 3 
Seguretat per als usuaris del transport públic 1 0 1 1 
Mínima interferència entre modes 1 1 1 2 
Capacitat total de mobilitat del corredor 1 0 3 3 
Garantia de la mobilitat en vehicle privat 0,5 3 1 0 
Capacitat de vehiculació de la mobilitat local 1 2 2 1 
Capacitat per a la distribució de mercaderies 1 4 4 4 
Mínima afectació deguda a girs i accessos 1 4 4 4 
Millora del servei de transport públic 1 0 2 2 
Robustesa del sistema de transport públic 0,5 0 2 2 
Intermodalitat i correspondències 0,5 0 2 4 
PUNTUACIÓ TOTAL 84 42,5 45 48,5 

La idiosincràsia pròpia d’aquest tram n’exixeig el tractament per separat. Així, alguns dels 
criteris definits per al cas anterior manquen de sentit en aplicar-se sobre aquest tram, o bé 
no són útils a l’hora de discriminar entre les diferents alternatives. Així mateix, a fi de 
prendre en compte les diferents prioritats en aquest tram, s’han variat els pesos dels criteris. 
Per tot plegat, les puntuacions d’aquestes alternatives no són directament comparables amb 
les puntuacions de les alternatives definides per al cas anterior. Tot i així, s’aprecia que en 
aquest tram les puntuacions són més aviat baixes, amb un màxim de 48,5 punts sobre 84 
per a l’alternativa 2, 45 punts per a l’alternativa 1 i 42,5 punts per a la no-intervenció. 

Un punt dèbil comú a totes les alternatives és el brusc canvi de cota provocat pel punt dur 
que genera el túnel ferroviari Aragó – Estació de França, no resoluble en la situació actual, 
que limita molt el ventall d’opcions que es poden proposar.  
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5. Parades 

El nombre i ubicació de les parades constitueix una decisió determinant en el futur esquema 
d’explotació del sistema de transport públic col·lectiu, una que determina no només els 
punts des dels quals es pot accedir al transport públic des del territori i viceversa, sinó que 
també en condiciona, en gran mesura, el règim d’explotació i la velocitat comercial. En 
aquest punt, el tramvia hauria d’adoptar una posició intermitja entre la proximitat i baixa 
velocitat del bus i la connectivitat a nivell de ciutat del metro, de difícil accés i alta velocitat 
comercial. Així, el radi d’influència de les parades es pren com a 500 m, major que el de 
l’autobús (300 m), i inferior al del metro (800 m). 

5.1. Limitacions i condicionants 

La determinació del nombre de parades suposa un important trade-off entre diversos 
factors: a menys parades, menor accessibilitat, menor cobertura i major temps d’accés; a  
més parades, menor velocitat comercial, major temps d’espera, majors costos d’operació i 
manteniment. 

No obstant, cal tenir present que el grau de cobertura no augmenta linealment amb el 
nombre de parades, ja que els radis d’influència d’unes i altres se sol·lapen entre sí. Així, 
per a cada tipologia de transport i cada traçat, existeix un nombre òptim de parades, per 
sota del qual la cobertura el territori no pot ser completa, i per sobre del qual hi ha 
redundàncies que perjudiquen el conjunt del sistema. 

La particular geometria de la Diagonal fa que les parades no puguin definir-se en qualsevol 
punt. Per a que això sigui possible, cal que existeixi una distància mínima de 80 m lliure 
d’interseccions, a fi de poder allotjar les andanes per al servei de tramvies en configuració 
doble, les rampes d’accés i els passos de vianants. Aquest requisit es compleix amb relativa 
facilitat en el tram Francesc Macià – Passeig de Gràcia, on no existeixen carrers horitzontals 
passants, però no és així en el tram Passeig de Gràcia – Glòries, on les opcions pel que fa a 
la ubicació de parades són molt menors. 

Com a conseqüència, s’han identificat com a úniques ubicacions possibles de parada els 
espais següents: 

• Calvet / Travessera de Gràcia / Casanova 
• Casanova / Muntaner 
• Bon Pastor / Muntaner / Aribau 
• Aribau / Tuset 
• Tuset / Balmes 
• Via Augusta / Rambla de Catalunya 
• Rambla de Catalunya / Passeig de Gràcia 
• Passeig de Gràcia / Pau Clarís  
• Roger de Llúria / Bruc 
• Bruc / Girona 
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• Girona / Bailèn 
• Passeig de Sant Joan / Roger de Flor 
• Nàpols / Sicília 
• Plaça Neruda (Aragó / Sardenya / Marina) 
• Lepant / Padilla 
• Padilla / Castillejos 
• Castillejos / Cartagena / Glòries 

D’aquests, els espais extrems (Calvet / Travessera de Gràcia / Casanova i Castillejos / 
Cartagena / Glòries) tenen poc sentit com a emplaçaments de parada, per la seva proximitat 
a les parades existents de Francesc Macià i Glòries, respectivament. Un altre condicionant 
és el que afecta els tres espais en el tram Marina – Glòries (Lepant / Padilla, Padilla / 
Castillejos i Castillejos / Cartagena / Glòries), on, a causa de la secció de l’avinguda, la 
definició d’una parada en el costat mar és complexa en termes de construcció, accessibilitat 
i, en particular, a l’hora de garantir la no-interferència amb el túnel de Rodalies. 

 
Figura 12. Ubicacions possibles i impossibles de parada 

En la definició de la ubicació de les parades, el punt més important és la intermodalitat. Una 
bona definició de l’intercanvi de modes és vital per a què el viatger percebi l’oferta de 
transport públic com un conjunt. 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: 

• 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 intercanvis subterranis de distàncies superiors a 200 m s’haurien 
d’emprar sistemes de passadís mecànic. 

• En cas d’existir desnivells superiors a 4 metres (intercanvi entre transport de 
superfície i metro), s’hauran de poder salvar tant per mitjà d’escales mecàniques 
com d’escales convencionals; aquestes darreres, d’una amplada no inferior a la 
meitat del passadís que hi desemboca. 

• Les zones d’espera han d’estar ben il·luminades, amb seients i, en estacions d’un 
cert grau d’importància, petites botigues. 

• Cal disposar panells electrònics d’informació en temps real en plataformes i zones 
d’espera per a informar als viatgers de forma precisa del temps que han d’esperar. 
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• La freqüència i regularitat del servei són essencials per a evitar esperes en els 
intercanvis. Això implica una estreta coordinació entre els sistemes. 

En la definició dels intercanvis, caldrà parar atenció a les actuacions més enllà del projecte 
Diagonal, com ara la reforma de la Plaça de les Glòries, l’ampliació de la L8 fins a Francesc 
Macià o el desplegament de la NXBus.  

5.2. Anàlisi multicriteri 

5.2.1. Definició d’alternatives 

Les diferents alternatives s’anomenen segons el nombre d’estacions intermitges entre 
Francesc Macià i Glòries.  

5.2.1.1. Alternativa 5A 

Les parades se situen a: 

• Bon Pastor / Muntaner / Aribau 
• Rambla de Catalunya / Passeig de Gràcia (Diagonal-Provença: L3, L5, L6, L7) 
• Bruc / Girona (Verdaguer: L4, L5) 
• Nàpols / Sicília 
• Lepant / Padilla (Monumental: L2) 

Figura A2.13. Alternativa 5A 

Aquesta alternativa busca distribuir les cinc parades de la manera més homogènia possible, 
sense tenir en compte el perfil de la demanda.  

La distància mitjana entre parades és de 654 m, la màxima de 755 m, entre Bruc / Girona i 
Nàpols / Sicília, i la mínima de 561 m, entre Lepant / Padilla i Glòries. 

• Punts forts: menor cost d’operació i manteniment, major velocitat comercial, 
cobertura més homogènia 

• Punts dèbils: major temps d’accés, complexitat constructiva de l’estació en el tram 
Marina – Glòries 
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5.2.1.2. Alternativa 5B 

Les parades se situen a: 

• Bon Pastor / Muntaner / Aribau 
• Via Augusta / Rambla de Catalunya (Diagonal-Provença: L3, L5, L6, L7) 
• Roger de Llúria / Bruc 
• Passeig de Sant Joan / Roger de Flor (Verdaguer: L4, L5) 
• Plaça Neruda (Monumental: L2) 

Figura A2.14. Alternativa 5B 

La distància mitjana entre parades és de 654 m, la màxima de 854 m, entre Plaça Neruda i 
Glòries, i la mínima de 521 m, entre Bon Pastor / Muntaner / Aribau i Via Augusta / Rambla 
de Catalunya. 

Aquesta alternativa escurça les distàncies de la majoria d’intercanvis amb les xarxes de 
metro i de FGC a les estacions de Provença/Diagonal i Monumental, acostant les parades 
de tramvia al centre de gravetat les diferents entrades i sortides corresponents a cada línia. 
Així mateix, evita la construcció d’una parada en el tram Marina – Glòries, on, a causa de 
l’existència del túnel de Rodalies a poca profunditat i del talús que aquest comporta, la 
definició de les andanes, accessos i els diferents elements de parada esdevé particularment 
complexa. 

La definició de les estacions està més ajustada al perfil de la demanda, oferint major 
concentració allà on el nombre d’usuaris és superior.  

• Punts forts: menor cost d’operació i manteniment, major velocitat comercial, 
cobertura més adequada al perfil de la demanda 

• Punts dèbils: major temps d’accés, menor homogeneïtat 

5.2.1.3. Alternativa 6A 

Les parades se situen a: 

• Casanova / Muntaner 
• Aribau / Tuset 
• Rambla de Catalunya / Passeig de Gràcia (Diagonal-Provença: L3, L5, L6, L7) 
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• Roger de Llúria / Bruc 
• Passeig de Sant Joan / Roger de Flor (Verdaguer: L4, L5) 
• Plaça Neruda (Monumental: L2) 

 
Figura A2.15. Alternativa 6A 

La distància mitjana entre parades és de 560 m, la màxima de 854 m, entre Plaça Neruda i 
Glòries, i la mínima de 311 m, entre Casanova / Muntaner i Aribau / Tuset. 

Aquesta alternativa comporta un sol·lapament important en la zona entre Francesc Macià i 
Passeig de Gràcia, on les parades són molt properes entre sí, de manera que existeix 
sol·lapament entre les zones d’influència de parades no contigües.  

De la mateixa manera que l’alternativa 5B, evita la construcció d’una parada en el tram 
Marina – Glòries, on, a causa de l’existència del túnel de Rodalies a poca profunditat i del 
talús que aquest comporta, la definició de les andanes, accessos i els diferents elements de 
parada esdevé particularment complexa. 

• Punts forts: menor temps d’accés 
• Punts dèbils: complexitat constructiva de l’estació en el tram Marina – Glòries, 

excés d’oferta en el tram Francesc Macià – Passeig de Gràcia 

5.2.1.4. Alternativa 6B 

Les parades se situen a: 

• Bon Pastor / Muntaner / Aribau 
• Rambla de Catalunya / Passeig de Gràcia (Diagonal-Provença: L3, L5, L6, L7) 
• Roger de Llúria / Bruc 
• Girona / Bailèn (Verdaguer: L4, L5) 
• Nàpols / Sicília 
• Lepant / Padilla (Monumental: L2) 
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Figura A2.16. Alternativa 6B 

La distància mitjana entre parades és de 561 m, la màxima de 678 m, entre Bon Pastor / 
Muntaner / Aribau i Rambla de Catalunya / Passeig de Gràcia, i la mínima de 299 m, entre 
Roger de Llúria / Bruc i Girona / Bailèn. 

Aquesta alternativa és la que comporta un major sol·lapament, amb parades molt properes 
en el tram Passeig de Gràcia – Passeig de Sant Joan. 

• Punts forts: menor temps d’accés 
• Punts dèbils: major cost d’operació i manteniment, menor velocitat comercial, 

complexitat constructiva de l’estació en el tram Marina – Glòries, excés d’oferta en el 
tram Passeig de Gràcia – Passeig de Sant Joan 

5.2.1.5. Alternativa 6C 

Les parades se situen a: 

• Bon Pastor / Muntaner / Aribau 
• Via Augusta / Rambla de Catalunya (Diagonal-Provença: L3, L5, L6, L7) 
• Passeig de Gràcia / Pau Clarís (Diagonal-Provença: L3, L5, L6, L7) 
• Girona / Bailèn (Verdaguer: L4, L5) 
• Nàpols / Sicília 
• Lepant / Padilla (Monumental: L2) 

 
Figura A2.17. Alternativa 6C 
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La distància mitjana entre parades és de 561 m, la màxima de 668 m, entre Francesc Macià 
i Bon Pastor / Muntaner / Aribau, i la mínima de 383 m, entre Via Augusta / Rambla de 
Catalunya i Passeig de Gràcia / Pau Clarís. 

Aquesta alternativa comporta un sol·lapament important entre les parades de Via Augusta / 
Rambla de Catalunya i Passeig de Gràcia / Pau Clarís. Tant és així que ambdues permeten 
l’intercanvi amb l’estació de metro i FGC de Diagonal-Provença.  

• Punts forts: menor temps d’accés 
• Punts dèbils: major cost d’operació i manteniment, menor velocitat comercial, excés 

d’oferta en torn a Passeig de Gràcia, complexitat constructiva de l’estació en el tram 
Marina – Glòries 

5.2.2. Criteris d’anàlisi  

5.2.2.1. Criteris econòmics i urbanístics 

• Mínim cost d’implantació: Avalua el cost de construcció de la infraestructura. 
S’otorga la màxima puntuació a l’alternativa 5B, que suposa una estació menys i 
evitar la construcció en el tram Marina – Glòries. S’otorguen dos punts tant a 
l’alternativa 5A, que compleix la primera condició, però no la segona, com a 
l’alternativa 6A, que compleix només la segona. La resta d’alternatives s’avaluen 
amb zero punts.  

• Mínim cost d’operació i manteniment: Avalua el cost anual d’explotació del 
sistema, incloses avaries, vandalisme, etc. Aquests depenen directament del nombre 
d’estacions, pel què les alternatives amb 5 parades reben nota màxima i les 
alternatives amb 6 parades reben dos punts.  

• Mínim impacte de les obres: Avalua la facilitat d’implantació de l’alternativa, així 
com l’abast i previsible duració de les obres. L’alternatives 6B i 6C, amb sis parades i 
una d’elles en el tram Marina - Glòries es consideren les més complexes i reben un 
punt. L’alternativa 5A, per la complexitat constructiva del tram Marina – Glòries, 
s’avalua amb dos punts; mentre que l’alternativa 6A, que implica la realització d’una 
sisena parada, rep tres punts. L’alternativa 5B rep la puntuació màxima. 

• Velocitat comercial: Avalua l’impacte en la velocitat comercial final del sistema. 
Aquesta depèn directament del nombre d’estacions, pel què les alternatives amb 5 
parades reben nota màxima i les alternatives amb 6 parades reben dos punts. 

• Cobertura: Avalua la superfície compresa dins de la suma del àrees de la influència 
de les estacions, descomptats els sol·lapaments. S’otorga nota nul·la a alternatives 
amb cobertura inferior a 4,30 km2, un punt entre 4,30 km2 i 4,35 km2, dos punts entre 
4,35 km2 i 4,40 km2 (alternativa 5B), tres punts entre 4,40 km2 i 4,45 km2 
(alternatives 5A i 6A) i puntuació màxima per a cobertures superiors als 4,45 km2 
(alternatives 6B i 6C). 
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• Accessibilitat: Avalua el temps d’accès a les parades. Aquest depèn directament 
del nombre i interdistància de parades. Així, s’otorga la nota màxima a les solucions 
emb 6 parades i dos punts a les alternatives amb 5 parades.  

• Mínim sol·lapament: Avalua la superfície compresa en l’àrea d’influència de més 
d’una estació, en la qual el servei és redundant. L’àrea total de sol·lapament és d’al 
voltant de 1,10 km2 per a les solucions amb 5 estacions i de 1,80 km2 per a les 
solucions amb 6 estacions. S’otorga, doncs, nota màxima a les primeres i puntuació 
nul·la a les segones. 

• Distància mitjana entre parades: Avalua la distància mitjana que cal recórrer entre 
dues parades. Aquesta, en cas de ser molt gran, dificulta l’accessibilitat a la línia i, 
en cas de ser molt petita, impacta negativament la velocitat comercial. S’otorgaran 
quatre punts a distàncies mitjanes compreses entre els 450 m i els 500 m, tres punts 
entre els 500 m i els 550 m (alternatives 6A, 6B i 6C), dos punts entre els 550 m i els 
600 m (alternatives 5A i 5B), un punt entre els 600 m i els 650 m i nota nul·la per 
sobre dels 650 m. En cas d’existir distàncies mitjanes inferiors als 450 m, es restarà 
un punt cada 25 m: tres punts entre els 450 m i els 425 m, dos punts entre els 425 m 
i els 400 m, un punt entre els 400 m i els 375 m i zero punts per sota dels 375 m.    

• Distància màxima entre parades: Avalua el grau de separació de les dues parades 
contigües més llunyanes entre sí, com a mesura de la homogeneïtat de la distribució. 
S’otorga nota màxima per sota dels 700 m (alternatives 6B i 6C), tres punts entre els 
700 m i els 750 m, dos punts entre els 750 m i els 800 m (alternativa 5A), un punt 
entre els 800 m i els 850 m i nota nul·a per a distàncies màximes superiors els 855 m 
(alternatives 5B i 6A). 

• Adequació al perfil de la demanda: Avalua que la major concentració de parades 
es correspongui amb les majors concentracions de viatges, penalitzant l’alternativa 
en el cas contrari. Les alternatives 5B i 6A són aquelles que millor es corresponen al 
perfil de la demanda, amb el què se’ls otorga la nota màxima. Segueixen les 
alternatives 5A i 6B, amb dos punts. En l’alternativa C, la major concentració de 
parades es dóna allà on menys viatges es generen, per la qual cosa rep nota nul·la. 

• Intermodalitat i correspondències: Avalua la distància mitjana que han de recórrer 
els viatgers en els intercanvis amb metro i FGC. En l’alternativa 5A, les parades es 
troben properes a entrades d’una de les línies de l’estació, però els viatgers que 
intercanvien amb les altres línies han de recórrer una major distància. Rep dos punts. 
En l’alternativa 5B, les parades es troben més properes al centre de gravetat de les 
diferents entrades a les diferents línies de l’estació, per la qual cosa la distància 
mitjana a recórrer és menor. Se li otorguen tres punts. En les solucions amb sis 
estacions, les possibilitats d’intercanvi són majors i les distàncies a recórrer, en 
general, es redueixen. Per aquesta raó, se’ls otorga la nota màxima. 
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5.2.3. Valoració 

 Pes Alt. 5A Alt. 5B Alt. 6A Alt. 6B Alt. 6C 

Mínim cost d'implantació 1 2 4 0 0 0 
Mínim cost d’operació i manteniment 1 4 4 2 2 2 
Mínim impacte de les obres 1 2 4 3 1 1 
Velocitat comercial 1 4 4 2 2 2 
Cobertura 1 3 2 3 4 4 
Accessibilitat 1 2 2 4 4 4 
Mínim sol·lapament 1 4 4 0 0 0 
Distància mitjana entre parades 1 2 1 1 4 4 
Distància màxima entre parades 1 2 0 0 4 4 
Adequació al perfil de la demanda 1 2 4 4 2 0 
Intermodalitat i correspondències 1 2 3 4 4 4 

PUNTUACIÓ TOTAL 44 29 32 25 27 25 

La millor puntuació correspòn a l’alternativa 5B, amb 32 punts sobre 44. En segon lloc, 
trobem l’alternativa 5A, amb 29 punts. Les puntuacions de les alternatives amb 6 estacions 
són menors. 

En totes les alternatives amb 6 estacions que s’han pogut generar, es dóna en algun punt el 
sol·lapament entre les àrees d’influència de dues estacions no contigües, cosa que duu a 
pensar que, en aquests casos, el nombre de parades és excessiu.  

S’adoptarà, per tant, l’alternativa 5B. No obstant, aquesta elecció gaudeix d’una certa 
flexibilitat: en mantenir l’entrevia i els gàlibs exteriors iguals als de la via en alineació recta, 
es deixa oberta la possibilitat d’efectuar canvis futurs en la ubicació de les parades, sense 
necessitat de modificar el traçat de la via.  
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Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

Índex de Plànols 

1. Secció tipus, trams Francesc Macià – Passeig de Gràcia i 
Passeig de Gràcia – Marina  

EA-FMM-001  Alternativa 0A: No intervenció (Passeig de Gràcia – Marina) 

EA-FMM-002  Alternativa 0B: No intervenció (Francesc Macià – Passeig de Gràcia) 

EA-FMM-003  Alternativa 1: Passeig, intervenció mínima 

EA-FMM-004  Alternativa 2: Passeig, trasllat d’una filera d’arbrat 

EA-FMM-005  Alternativa 3: Passeig, màxima flexibilitat 

EA-FMM-006  Alternativa 4: Rambla, intervenció mínima 

EA-FMM-007  Alternativa 5: Rambla, andanes exteriors 

EA-FMM-008  Alternativa 6: Rambla, trasllat d’una filera d’arbrat 

2. Secció tipus, tram Marina – Glòries 

EA-MGL-001  Alternativa 0C: No intervenció (Marina – Glòries) 

EA-MGL-002  Alternativa 1: Intervenció mínima 

EA-MGL-003  Alternativa 2: Reordenació viària 

3. Parades 

EA-PAR-001  Localitzacions possibles 

EA-PPL-001  Alternativa 5A 

EA-PPL-002  Alternativa 5B 

EA-PPL-003  Alternativa 6A 

EA-PPL-004  Alternativa 6B 

EA-PPL-005  Alternativa 6C 
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