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1 INTRODUCCIÓ
La construcció d’un tramvia urbà, a diferència del que pot suposar una nova línia d’autobusos
o un carril bici, comporta un canvi significatiu de tot l’entramat urbà i una modificació radical
de l’eix per on discorre.
A través de la comparació dels Planejaments Urbanístics del Municipis per on discorren els
Tramvies, abans i després de la seva implantació, i analitzant les expropiacions prèvies a la
seva construcció, aquest punt intenta plasmar els canvis d’usos del sòl i del planejament
urbanístic dels municipis afectats.
Amb aquesta finalitat s’aportaran diversos casos d’empreses que s’han desprès de terrenys
degut a la requalificacions dels mateixos(Siemens), empreses que han traslladat la seva seu a
les proximitats dels Trambaix ( MediaPro – Imagina Visual Center), empreses que han canviat
per complert els seus edificis per presentar una bona imatge al pas del Trambaix ( Bayer) i
Immobiliàries que han fet negoci rodó amb nous blocs de pisos de cara al Tram.
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2 TRAMBAIX
El projecte del Trambaix, ha estat catalogat per diverses associacions de veïns i plataformes
contràries (Veure apartat Descripció dels actors, pàg. ¡Error! Marcador no definido.), com una
eina política per revalorar, requalificar i alliberar terrenys en d’un espai urbà d’alta ocupació,
on una reestructuració urbana no és possible sense enderrocaments.
En el present apartat no s’explica què va passar amb tots els terrenys que el DOGC publicà que
s’expropien, perquè en la majoria dels casos era necessària l’expropiació per la construcció del
tramvia, sinó que s’aprofundeix en aquells casos que per raons concretes han despertat més
agitació social, aquells casos que tot i ser projectes duts a terme amb anterioritat pot semblar
que tenien present el futur traçat del Trambaix, casos en que futures requalificacions
urbanístiques afavoreixen a alguna empresa en particular,i casos, en que el planejament urbà
s’ha vist clarament influenciat pel Trambaix.

2.1 Esplugues de Llobregat
2.1.1

Ca n’Hospital

Trambaix

Figura 1: Situació Pla Parcial del Sector Ca n'Hospital a Esplugues de Llobregat (7)

A finals dels anys 90, l’ajuntament i Hewlett‐Packard compren a baix preu els terrenys de Ca n’
Hospital a la propietària. Ca n’Hospital posseeix vegetació de mig mont i entre la fauna
destacaven merles, tórtores, rossinyols i mussols., en l’àmbit del Parc del Torrent. A 1989 amb
l’ajuntament, presidit per Antonio Pèrez1, s’aprova el Pla Parcial del Sector de Ca n’Hospital, on
26000m2 es requalifiquen com a edificables. HP acaba ven els terrenys a Sacresa, per 10
vegades el preu de compra i Sacresa comença a vendre al 1998 els pisos per 46 milions de
pessetes (1; 2). Poc després, s’aprova la construcció del Trambaix.
2.1.2 El Pla Sant Llorenç
El Pla Especial de Sant Llorenç a Esplugues de Llobregat data de l’any 1989. La última
modificació puntual va ser duta a terme en l’any és un dels plans amb vinculacions al Trambaix
que més moviment social va despertar.

1

Inhabilitat 8 anys per prevaricació. Veure Actors.
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Trambaix

Figura 2:Situació Del Pla Especial del Sector de Sant Llorenç (1)

El sector de Sant Llorenç constituïa un dels últims espais amb edificis i tipologia agrària de la
Vil∙la i estava inclòs en el catàleg del patrimoni històric. La majoria del habitants eren inquilins
de rendes antigues indefinides i les cases estaven, en molts casos, en seriós estat de
degradació degut a que no es proveïa la zona de serveis bàsics : clavegueram i agua corrent a
la zona. Entre aquestes cases es trobava la Masia de Can Cadena, una masia okupada.
La parròquia de Santa Magdelena va heretar aquesta propietat i la va vendre a la immobiliària
Ruve S.A. per un preu de 38 milions de pessetes a l’any 1999. El procés judicial per
desallotjament de Can Cadena va començar el 9 de gener de 2006, rere molts anys de disputes
i l’expropiació ja constatada de terrenys pertanyent a l’hort per la construcció del Trambaix (3).
El 8 de maig de 2006 el jutjat anul∙lava l’ordre de desallotjament preventiu segons es publica al
portal 3cat24.cat. El jutjat de la instrucció 3 d’Esplugues decreta el desallotjament obert de
contra la masia ocupa Can Cadena entre el 15 i 30 de marc de 2009.
En l’actualitat Can Cadena ha estat desocupada. La Masia, pròpiament és sòl urbà amb
qualificació de Parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local, els terrenys propers
tenen qualificacions de Subjecta a ordenació volumètrica específica2 i Conservació de
l'estructura urbana i edificatòria3

2

Aquesta zona compren àrees de sol urbà, urbanitzades o en procés d’urbanització amb elements suficients per a la
qualificació de sol urbà, en la qual l’edificació correspon al tipus d’ordenació per volumetria especifica, segons Pla
Parcial o ordenació d’illa definitivament aprovats o amb concreció de volum específic.
3
Aquesta zona compren un conjunt de superfícies urbanitzades i edificades, amb tipus d’ordenació especifica com
son les edificacions desenvolupades en passatges, les cases en filera amb jardí frontal a la via publica, habitatges
ordenats amb parcel∙lació gòtica, estreta o tradicional i d’altres.
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2.1.3 Ca n’ Oliveres
La finca de Ca n’Oliveres, a Esplugues de Llobregat, s’emmarca dintre de les reformes
urbanístiques que es durant a terme amb el Pla Caufec4, i que té relació amb la construcció del
Trambaix.
Terrenys d’aquesta finca han estat utilitzats amb la construcció del Trambaix, i serà
rehabilitada segons els Pla Caufec. No hagués hagut major inconvenient si no arriba a ser
perquè la mare de Josep Maria Duch i Campreciós tenia un contracte amb la família de
banquers March (propietaris de Fecsa) per treballar les terres i viure a la casa.
En l’actualitat els moviments de terra s’han iniciat a Ca’n Oliveres, i al web de la immobiliària
Sacresa s’anuncia la precomercialització Residencial Ca n’oliveres (6).

2.2 Cornellà de Llobregat
2.2.1 Centre comercial Llobregat ( Eroski)
A l’any 2001 s’aprova la Modificació puntual del PGM a la carretera d'Esplugues, tram comprès
entre el carrer Lluís Muntades i l'Av. de Can Cors, amb els que es possible construir l’
intercanviador de Cornellà Centre.

Promocions Ruve

Figura 3:Plànol del planejament modificat sobre topogràfic de la Modificació puntual del PGM a la carretera
d'Esplugues, tram comprès entre el carrer Lluís Muntades i l'av. de can Cors. Any 2001 (19)

4

Als voltant de l’any 1990, la generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, van arribar a un
acord amb l’aliança d’empreses CAUVAL i FECSA (CAUFEC), pel que es modificaven les directrius del Pla General
Metropolità que afectava al desaparegut Camping Barcino i al circuït de motocross situats a la falda de la serra de
Collserola. Aquests terrenys, pertanyien a FECSA, que els havia expropiat per a la instal∙lació de torres d’alta tensió.
Amb el nou pla es projectava la substitució de les torres per una línia subterrània i s’acordava amb CAUFEC la
construcció de vivendes i un gran centre comercial. Com a resultat d’una resolució del Tribunal Europeu, es signa
una clàusula per la que si CAUFEC es retira del projecte haurà de rebre 84 milions d’euros per part de la Generalitat.
Per altre banda CAUVAL ven la seva parc a Sacresa. En l’actualitat la zona de Finestrelles ( Pla Caufec) ja està
urbanitzada i la línia d’alta tensió soterrada. Els pisos estan en construcció.
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A continuació s’exposen els fotomuntatges de l’empresa EMDUCSA (Empresa municipal de
desenvolupament urbà de Cornellà) de l’any 2004 que reflexen com es preveia i com és l’actual
intercanviador del Trambaix a l’estació de Cornellà centre, on el tramvia connecta amb
Rodalies RENFE i metro.
Promocions Ruve

Figura 4: fotomuntatges de l’empresa EMDUCSA de l'intercanviador de Cornellà Centre.

Aquest intercanviador es troba a escassos metres (menys de 100) del Centre Comercial
Llobregat, un dels primer centres de compres i oci que es va construir al Baix Llobregat
(desembre de 1994).És evident l’emplaçament estratègic d’aquest Centre Comercial, que no
només es troba entre Cornellà i Sant Joan Despí. Sinó que a més es pot accedir per tren, metro
i tramvia.
A més, la construcció de l’intercanviador ha permès a la immobiliària Ruve la construcció d’un
conjunt de 152 vivendes en dos edificis, locals comercials a la planta baixa i espectaculars àtics
amb solàrium a la 7a i 9a planta (7).Els preus de vende són des de 224.000€.
2.2.2 Edificacions Avinguda Can Corts
Aquesta Avinguda, que connecta Sant Joan
Despí amb Cornellà, era una antiga zona de
camps. Rere una petita urbanització a finals dels
90, degut al trànsit rodat i de vianants, entre
Sant Joan Despí i Cornellà, per accedir al Centre
Comercial Llobregat i fruit de construcció a la
zona d’àrees residencials i un hotel, en
l’actualitat, 4 promocions urbanístiques s’han
conclòs recenment.
Pertanyen a la promotora Iberhogar i posen de
manifest la seva idoneïtat per la proximitat a
aquest node de connectivitat que és l’estació
Cornellà Centre.(Figura 19)

Figura 5:Imatge de l’intercanviador de Cornellà. Al la
dreta, la promoció inmobiliaria d’Iberhogar (Pisos
anticrisis) a l’esquerre el Centre Comercial Llobregat.
Fotografia pròpia. Març 2010.

En el mateix carrer, en la zona més propera a Sant Joan Despí i per tant més allunyades del
node de transport públic de Cornellà Centre, es duu a terme una Promoció Pública
d’habitatges Destraleta‐1. Aquesta promoció de 45 vivendes de protecció oficial és construïdes
per l’empresa Municipal EMDUCSA.
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2.2.3 Carretera d’Esplugues ( Cornellà)
Són diverses les construccions noves que s’han dut a terme en els darrers 10 anys a banda i
banda de la Ctra. d’Esplugues al municipi de
Cornellà, carretera per on discorre la traça del
Trambaix. Gràcies als terrenys adquirits per les
constructores abans de l’execució dels projecte
del tramvia i rere l’alliberament d’espai degut a les
expropiacions de la reurbanització de la zona, un
15 nous conjunts residencials han estat construïts
mirant a aquesta carretera. En les figures següents
Figura 6: Pisos Iberhogar El Padró. Carretera
d’Esplugues 204, Cornellà de Ll. (21)

es mostren
promotora.

algun

d’ells

i

l’empresa

Ibusa, 20 hab
Ruve,
24Hab

Pisos de 2 i 3 habitacions construïts per
Iberhogar rere la posada en marxa del
tramvia.
Les tres empreses manifesten en la seva
publicitat la ubicació de la parada del
Trambaix a escassos metres

Figura 7:Promocions Ruve i Ibusa Ctra. d’Esplugues
149. Fotografia pròpia. Març 2010.

2.2.4 Sector Siemens
Aquest cas, pot perfectament correspondre al punt anterior, ja que has duu a terme a la
Carretera d’Esplugues a Cornellà. Tot i així, degut a la importància de l’empresa dintre dels
actors de l’obra de tramvia, s’ha volgut tractar de manera separada.
L’empresa Siemens compta amb diversos terrenys a Cornellà de Llobregat on s’ha anat ubicant
les factories des de principis de segle.
A l’any 2005, rere la posada en marxa del tramvia, la Modificació puntual del Pla general
metropolità a l'àmbit discontinu format pel PA6 i PA2 de la carretera d'Esplugues i la cruïlla de
l'avinguda de Sant Ildelfons i de l'avinguda de la Línia Elèctrica, permet la requalificació 2543m2
de terrenys pertanyents a Siemens, que passen de Zona Industrial a Zona d’Ordenació
Específica.
En l’any 2009 amb la Modificació puntual del Pla General Metropolità de 1976 a l'àmbit
discontinu format pel polígon 2 del Pla parcial de Can Millàs, i els terrenys situats en el
perímetre del sector Siemens a la carretera d'Esplugues, alguns d’aquest terreny passen a
considerar‐se Sistema viari bàsic, vies cíviques (5b)i resten 2007m2 edificables.
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7‐ Equipaments
comunitaris
22‐Zona
Industrial

Trambaix
Figura 8: Estructura de la propietat (9)
Figura 9:Planejament vigent anterior a 2005 (9)

6‐Parcs
i
Jardins
7‐ Equipaments
comunitaris
18‐Ordenació
específica.
22‐Zona
Industrial

Trambaix

Figura 10:Modificació puntual
del Pla general metropolità al
perímetre del sector Siemens
a la carretera d'Esplugues
aprovat a 2009 (9)

Figura 11:Modificació del Pla general metropolità a l'àmbit del PA6 aprovat a
2005 (9)

En l’actualitat, en aquesta zona industrial del sector siemens s’han construït habitatges de
protecció oficial, aparcaments, un parc, una escola bressol i habitatges privats.

7

ANNEX 1: ELS ESTUDIS DE CAS DELS EFECTES DEL TRAMVIA: CANVIS
EN EL PLANEJAMENT MUNICIPAL I ELS USOS DEL SÒL

2010

2.2.5 Can Fatjó
Can Fatjó és un àrea situada a la part baixa de Cornellà que limita amb Sant Joan Despí. El
tramvia transita per la Ctra de Cornellà a Sant Feliu, que bordeja aquest barri i el Centre
Comercial Llobregat queda a la vessant del sector més propera a Cornellà.
Aquests terrenys que eren principalment edificacions aïllades i serveis i equipaments es
requalifiquen a l’any 1985. Aquesta requalificació no s’ajustava les necessitats per a la
Construcció del Centre Comercial Llobregat ( Eroski) i a l’any 93 es configura de manera molt
semblant a l’actual. Desembre de 1994 s’inaugura l’Eroski. A l’any 2005 amb el tramvia en
marxa, s’acaba de perfilar el Trambaix i iberHogar comença la promoció de pisos

Figura 12:Zonificació amb assignació d'usos del P.P. FATJÓ (TEXT REFÓS EXP 92/58) aprovat al 1985 sector Can
Fatjó. (9)
Figura 13:Planejament
vigent
per
àmbits
aprovat l'any 2005
sector Can Fatjó (9)

Trambaix
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2.2.6 Ctra. d’Esplugues amb Carrer de Sabino Mitjavila
En el creuament dels carrers Sabino Mitjavila i l’ Av. de Sant Ildelfons amb la Ctra. d’Esplugues,
en la mateixa modificació que contempla el Cas Siemens, s’aprova al 2005 en la Modificació
puntual del Pla general metropolità a l'àmbit discontinu format pel PA6 i PA2 de la carretera
d'Esplugues i la cruïlla de l'avinguda de Sant Ildelfons i de l'avinguda de la Línia Elèctrica, la
requalificiació d’uns terrenys, on anteriorment havia hagut un concessionari de cotxes de
segona mà, i es construeix l’edifici d’oficines de lloguer Porta de Cornellà o Innova per Aguirre
Newman.

Trambaix

Figura 15:Planejament vigent anterior a 2005 (9)

Figura 14:Estructura de la Propietat (9)

Figura 16: Edifici d'Oficines porta de Cornellà.
Fotografia pròpia.
Figura 17: Planejament aprovat a l'any
2005 (9)
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2.3 L’Hospitalet de Llobregat
2.3.1

Can Rigalt
L’ajuntament de l’Hospitalet publica en el
seu diari (www.diaril‐h.cat) a l’any 2004
que la reordenació de Can Rigalt, que
proposava el PGM serà modificada: es
duran a terme una ampliació de la zona
verda ( a costa de la àrea tècnica
energètica) i es construiran 1000
vivendes, 250 de protecció oficial.
A la següent Figura 32 es compraren els
plans i s’informa que la configuració
d’aquesta nova proposta ha estat fruït de
l’acord entre els propietaris dels terrenys,
FESCSA‐ ENDESA, el FC Barcelona i
l’ajuntament de l’Hospitalet (6).
És per aquesta correcció del pla, que el
traçat del Trambaix va ser modificat pocs
anys després de la seva construcció.

A l’any 2005 el FC Barcelona va vendre el
35% dels 55.000m2 que posseïa a Can
Figura 18: Comparació del PGM amb el PE de Can Rigalt
Rigalt,per 35,4 milions d’euros. La totalitat
dels terrenys havia estat comprada al
1997, quan encara eren qualificats com “reserva d’espais i sistemes de caràcter metropolità”
(7).
En l’actualitat, ja han les obres per a la construcció dels habitatges, I FECSA‐ENDESA ja ha
soterrat les línies.
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3 TRAMBESÒS
El projecte del Trambesòs és el germà petit del Trambaix. Les característiques tècniques són
molt similars, sinó iguals, té la mateixa UTE d’empreses constructores i explotadores (
TRAMMET) i impactes molt similars
Tot i així, la història del Trambaix cal remuntar‐la a 1989, quan es duu a terme L'Estudi de
factibilitat d'una xarxa de metro lleuger de superfície "Diagonal ‐ Esplugues ‐ St. Just
Desvern/St. Joan Despí ‐ Cornellà/St. Feliu de Llobregat. Mentre que fins 1999, l’ATM no inclou
en el seu Pla Director el projecte del Trambesòs. Per tant, tot sembla apuntar que el Trambaix
neix de les demandes dels alcaldes dels municipis del Baix Llobregat, mentre que el Trambesòs,
sorgeix més tard, en l’altre banda de Barcelona, com a conseqüència lògica.
Per altre banda, el projecte del Trambesòs està íntimament relacionat amb el projecte del
Fòrum ( inauguració el mateix dia), el districte 22@Barcelona i l’eixample de Barcelona. Per
aquests motius, en el cas del Trambesòs, els canvis en el plans urbanístics i la renovació de
façana deguts als pas del Trambesòs, o bé no es poden dur a terme (Zona Eixample) o bé no
són tan clars, doncs queden distorsionats pel fort impacte en el planificació i de les zones del
projecte 22@ i el Fòrum.

Figura 19:Localització dels projectes 22@Barcelona i el Fòrum de les Cultures 2004 (103)

Malgrat l’argumentat anteriorment, el Trambesòs sí té un impacte en la urbanització dels
carrers per on discorre, i a continuació es presenten alguns casos a mode d’exemple.
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3.1 Sant Adrià del Besòs

Figura 21: Carrer Cristòfol de Moura abans de la Figura 20:Carrer Cristòfol de Moura després de la
construcció dels Trambesòs
construcció dels Trambesòs

Com es comprova ens les il∙lustracions anteriors, l’urbanisme del carrer Cristòfol de Moura ha
canviat de manera dràstica degut al pas del tramvia per el centre del vial

3.2 Barcelona
En les fotografies següents s’observa la urbanització dels carrers., les modificacions en el
mobiliari urbà i la pèrdua d’espais per estacionaments de cotxes.

Figura 22:Carrer Wellington abans de la construcció dels Figura 23:Carrer Wellington després de la construcció
Trambesòs
dels Trambesòs
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