
 

 

 

 

 

Annex 3:  

Serveis Afectats 

  



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

Índex 

1.  Introducció ..................................................................................................................... 3 
2.  Serveis existents en l’àmbit del Projecte ........................................................................ 4 

2.1. Xarxa elèctrica ......................................................................................................... 4 
2.2. Xarxa d’enllumenat .................................................................................................. 4 
2.3. Xarxa d’abastiment d’aigua ...................................................................................... 5 
2.4. Xarxa de reg ............................................................................................................ 5 
2.5. Xarxa de sanejament ............................................................................................... 5 
2.6. Xarxa de gas ........................................................................................................... 5 
2.7. Xarxa de telecomunicacions .................................................................................... 6 
2.8. Xarxa ferroviària ADIF ............................................................................................. 6 

2.8.1. Túnel TAV ......................................................................................................... 6 
2.8.2. Túnel Aragó – Estació de França ...................................................................... 7 

2.9. Xarxes de l’IMI ......................................................................................................... 7 
2.10. Xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics................................................................ 7 
2.11. Activitats professionals a la via pública .................................................................. 8 

3.  Valoració de les afeccions .............................................................................................. 9 
  

 
Document nº 1: Memòria. Annex 3: Serveis Afectats 2 

 



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

1.  Introducció 

L’objectiu del present Annex és identificar i valorar les possibles afeccions a xarxes de 
serveis existents que comportarà l’execució del present Projecte bàsic.  

En cas de ser afectats, aquests serveis es reposaran d’acord amb els corresponents 
projectes que realitzin les companyies titulars, en base a allò descrit en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars del present Projecte bàsic, les especificacions i criteris 
definits per l’Ajuntament de Barcelona i a la normativa legal vigent. 
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2.  Serveis existents en l’àmbit del Projecte 

Es descriuen a continuació els diferents serveis identificats en l’àmbit del Projecte, així com 
les afeccions que se’ls preveuen. No es disposa de plànols oficials amb la ubicació dels 
mateixos, per la qual cosa aquesta informació haurà de ser considerada orientativa. Serà 
responsabilitat del Contractista identificar i localitzar amb exactitud els serveis en l’àrea del 
Projecte.  

2.1. Xarxa elèctrica 

Xarxes de distribució de mitja i baixa tensió, gestionades per Red Eléctrica Española (REE). 
Aquestes xarxes discorren actualment per sota les voreres, a poca distància de les façanes, 
per la qual cosa tan sols se’ls contemplen afeccions puntuals.  

2.2. Xarxa d’enllumenat 

Es contempla la substitució de la xarxa i punts d’enllumenat públic allà on no s’adaptin a la 
solució escollida. Aquests treballs inclouen el desmantellament de les instal·lacions actuals 
allà on correspongui, incloent tant les lluminàries com la xarxa de distribució, quadres 
elèctrics, etc., la instal·lació dels nous elements, inclosos bàculs i columnes, lluminàries, 
canalitzacions, cablejat i connexions, i l’adequació de l’entorn.  

Els criteris de l’Ajuntament de Barcelona respecte de la xarxa d’enllumenat públic de nova 
instal·lació comprenen, sense limitar-s’hi (Torres i Roigé, 2014): 

• Il·luminació amb tecnologia LED.  
• Control de l’enllumenat punt a punt.  
• Capacitat de telegestionar els punts.  
• Circuits en paral·lel en cada línea de fanals.  

Altres normatives d’aplicació són: 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002, de 2 d’agost).  

• Reglament d’eficiència energètica d’instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 
instruccions tècniques complementaries EA-01 – EA-07 (Real Decreto 1890/2008, 
de 14 de novembre).  

• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat de la protecció del 
medi nocturn.  

• Plec de condicions tècniques per a instal·lacions d’enllumenat públic Ajuntament de 
Barcelona.  

• Recomanacions sobre Enllumenat de Vies Públiques CIE, publicació núm. 115.  
• Normes de les companyies subministradores.  
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2.3. Xarxa d’abastiment d’aigua 

La xarxa d’abastiment d’aigua potable està gestionada per la companyia AGBAR.  

El Projecte bàsic comprèn la retirada i emmagatzemament, per a posterior reposició en la 
mateixa ubicació, de les fonts públiques ornamentals situades a les interseccions Diagonal 
– Provença – Bruc i Diagonal – Mallorca – Bailén. Per contra, no es preveuen afeccions en 
les fonts ornamentals situades en les interseccions Diagonal – Casanova, Diagonal – Aribau 
i Diagonal – Còrsega.  

2.4. Xarxa de reg 

La xarxa de reg consta de dues parts:  

• Gestionada per AGBAR: Formada per l’escomesa de connexió a la xarxa general 
d’abastiment, inclòs pericó de comptadors amb les corresponents claus de pas  

• Gestionada pel Departament de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona: És la 
xarxa de reg pròpiament dita, definida a partir del comptador d’escomesa. 

Donat l’abast de la reforma pel què fa a l’arbrat i la jardineria, es considera imprescindible la 
redefinició de la xarxa de reg en l’àmbit, a fi d’adaptar-se a la solució adoptada. Aquests 
treballs inclouen el desmantellament de les instal·lacions actuals allà on correspongui, 
incloent tant els elements de reg com les canalitzacions, arquetes, valvuleria, connexions, 
etc., la instal·lació dels nous elements i l’adequació de l’entorn. 

2.5. Xarxa de sanejament 

La xarxa de sanejament està gestionada per Barcelona Cicle de l’Aigua SA (BCASA). La 
xarxa existent és de tipus unitari, amb col·lectors situats en l’eix del tronc principal i, en el 
tram Carrer de Balmes i Passeig de Gàcia, també per sota de la vorera, que recullen les 
aigües que baixen dels col·lectors dels carrers de la banda muntanya. En el cantó mar, els 
pous es corresponen a inicis de línea. 

Es preveuen afeccions puntuals sobre la xarxa de sanejament, que poden obligar a desviar-
ne determinats trams.  

2.6. Xarxa de gas 

La xarxa d’abastiment de gas ciutat està gestionada per Gas Natural. Aquesta xarxa 
discorre actualment per sota les voreres, a poca distància de les façanes, per la qual cosa 
tan sols se li contemplen afeccions puntuals.  
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2.7. Xarxes de telecomunicacions 

Existeixen diverses xarxes, pertanyents a diversos operadors, els principals dels quals són 
Telefónica i, en menor mesura, Ono. 

Les diferents xarxes circulen avui en dia tant per sota les voreres, com sota les calçades 
laterals i les tercianes. En el present Projecte bàsic es contempla el trasllat de totes elles 
sota les noves voreres.  

2.8. Xarxa ferroviària ADIF 

Tots els túnels ferroviàris de la xarxa d’ADIF creuen l’àmbit del Projecte. Dos d’ells, el túnel 
de trens d’alta velocitat i el túnel Aragó – Estació de França, discorren longitudinalment un 
breu tram per sota l’avinguda.  

 
Figura A2.1. Afeccions a a xarxa ADIF 

2.8.1. Túnel TAV 

El túnel de trens d’alta velocitat (TAV) de Barcelona, que relliga les estacions de Sants i La 
Sagrera amb doble via d’ample internacional (UIC), discorre per sota del Carrer Provença 
entre l’Estació de Sants i l’Avinguda Diagonal i per sota del Carrer Mallorca entre la 
Diagonal i Meridiana, efectuant la transició entre un i altre carrers en un breu recorregut per 
sota de la Diagonal, entre la intersecció Diagonal – Provença – Bruc i la Plaça de Mossèn 
Jacint Verdaguer.  

Aquest túnel es troba a una profunditat aproximada de 30 m i no interfereix directament amb 
les obres del present Projecte Bàsic, però sí seran afectades algunes de les seves xarxes 
de serveis associats, les arquetes de les quals es troben a nivell de superfície, així com el 
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pou d’accès i les sortides d’emergència de Diagonal – Bruc i Plaça de Mossèn Jacinto 
Verdaguer.  

2.8.2. Túnel Aragó – Estació de França 

Aquest túnel representa l’única unió de l’Estació de França, en cul de sac, amb la resta de 
la xarxa de Rodalies i Mitja Distància, discorrent per sota de l’Avinguda Diagonal, la Plaça 
de les Glòries i el barri del Poblenou, fins a enllaçar amb el túnel travessant del Carrer 
Aragó. Es tracta d’un túnel a poca profunditat, que condiciona negativament la secció dels 
carrers i barris per on passa.  

La planificació projectual de Barcelona preveu el tancament al trànsit ferroviari de l’Estació 
de França, que avui juga un paper obsolet en l’esquema de transport de la ciutat, i 
l’enderrocament del túnel. El moment precís en què això succeïrà, no obstant, és difícil de 
preveure. 

En la redacció del present Projecte bàsic, s’ha definit una secció que s’adapta a la situació 
actual, per la qual cosa no es considera cap afecció sobre aquest túnel. Tot i això, es veu en 
l’enderrocament del dit túnel una oportunitat immillorable per a executar la reforma de 
l’Avinguda Diagonal entre el Carrer de Marina i la Plaça de les Glòries, amb possibilitat de 
definir una secció més adequada a la realitat del carrer.  

2.9. Xarxes de l’IMI 

L’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) compta amb diverses xarxes en l’àmbit del projecte, 
incloent cablejat de fibra òptica, electrònica de xarxa, xarxa d’internet sense fils (Wi-Fi) i 
xarxes de sensorització urbana. 

Aquestes xarxes existeixen, de manera gairebé exclusiva, en el tram reformat el 2014-2015, 
en voreres i bandes de serveis, per la qual cosa no se’ls suposen afeccions. 

2.10. Xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics 

Introduïda durant la reforma parcial de 2014, amb l’objectiu d’impulsar l’ús d’aquest tipus de 
vehicles, la xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics inclou: 

• Cinc punts de recàrrega de motos elèctriques.  
• Dos punts de recàrrega de furgonetes elèctriques.  
• Un punt de recàrrega de vehicles elèctrics. 

Aquesta xarxa existeix exclusivament en el tram reformat (Francesc Macià – Passeig de 
Gràcia), en voreres i bandes de serveis, per la qual cosa no se li suposen afeccions 
degudes a l’execució dels treballs descrits en el present Projecte bàsic.  

S’avaluarà el retorn d’experiència d’aquesta xarxa de recàrrega, per mitjà del corresponent 
estudi sobre la utilització i rendibilitat social de la mateixa. En funció dels resultats d’aquest 
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estudi, es pot considerar la possibilitat de retirar-la, mantenir-la o estendre-la a altres trams 
de l’avinguda. 

2.11. Contenidors 

No existeixen contenidors en el tram Francesc Macià – Plaça Verdaguer, ja que, en aquest, 
la recollida es realitza porta a porta. Existeixen grups de contenidors en les interseccions 
Diagonal – Nàpols – València (sobre calçada) i Diagonal – Sardenya – Aragó (sobre vorera), 
així com en les bandes d’estacionament en el tram Marina – Glòries. Aquests contenidors 
hauran de ser reubicats a les posicions que l’Ajuntament de Barcelona estimi convenients.  

2.12. Activitats professionals a la via pública 

En l’actualitat, totes les activitats professionals es duen a terme a les voreres: no s’han 
trobat quioscs ni terrasses en les tercianes o el passeig central.  

La major part dels quioscs existents es troben en el tram Francesc Macià – Passeig de 
Gràcia. Tots aquells que abans es trobaven sobre les tercianes han estat reubicats arrel de 
la reforma parcial de 2014-2015, per la qual cosa no se’n preveu l’afectació.  

Pel que fa a les terrasses, exceptuant les previsibles pèrdues d’espai i molèsties als clients 
durant el període d’obres, l’afecció és positiva, ja que l’ampliació de les voreres implica 
l’augment de l’espai disponible. Previ estudi detallat cas per cas, fins i tot es podria avaluar 
la possibilitat d’augmentar l’extensió disponible d’algunes terrasses. 
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3.  Valoració de les afeccions 

Les afeccions previstes són les següents: 

Servei Afeccions 
Xarxa elèctrica - Puntuals sobre canalitzacions 

- Anivellament d’arquetes i pericons 
amb nova rasant 

Xarxa d’enllumenat - Redefinició segons nova secció 
Xarxa d’abastiment d’aigua - Puntuals sobre canalitzacions 

- Anivellament d’arquetes i pericons 
amb nova rasant 
- Retirada per a posterior reposició de 
fonts públiques ornamentals 

Xarxa de reg - Redefinició segons nova secció 
Xarxa de sanejament - Puntuals sobre canalitzacions 

- Anivellament d’arquetes i pous amb 
nova rasant 
- Connexió amb drenatge en l’àmbit 
del Projecte 

Xarxa de gas - Puntuals sobre canalitzacions 
- Anivellament d’arquetes i pericons 
amb nova rasant 

Xarxes de telecomunicacions - Desplaçament a voreres 
- Anivellament d’arquetes i pericons 
amb nova rasant 

Xarxa ferroviària ADIF - Desplaçament a voreres 
- Anivellament d’arquetes i pericons 
amb nova rasant 
- Anivellament de sortides 
d’emergència amb nova rasant 
segons normativa d’accessibilitat  
- No es preveuen afeccions als túnels 

Xarxes de l’IMI - No es preveuen  
Xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics - No es preveuen 
Contenidors - Relocalització 
Activitats professionals a la via pública - Molèsties ocasionades pels treballs 

- Pèrdua d’espai o relocalitzacions 
temporals durant els treballs 
- No es preveuen relocalitzacions 
definitives 
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1. Introducció 

A l’hora d’emprendre qualsevol projecte d’obra pública, i especialment un que afecta a una 
part tan sensible de la trama urbana com és la reforma de l’Avinguda Diagonal, resulta molt 
recomanable plantejar una estratègia comunicativa i de participació, prèvia a qualsevol 
acció, en què es facin arribar a la població els objectius de l’actuació, així com els 
condicionants i avantatges de la solució proposada. 

No obstant, aquesta estratègia no pot ser unidireccional i resulta de vital importància que es 
permeti a la societat civil, i en particular a les persones i entitats més directament afectades 
per l’actuació, entrar en el debat sobre les diverses alternatives. 

Els objectius principals d’aquest Pla són: 

• Afavorir el consens públic i ciutadà. 
• Explicar al conjunt de la ciutadania els conceptes bàsics tècnics i urbanístics i les 

limitacions en matèria de mobilitat i de reforma de l’espai públic. 
• Valorar els diferents impactes de cada solució. 
• Trobar solucions de compromís entre les diverses parts concernides. 

A través d’aquest procediment és possible arribar a solucions que maximitzin els avantatges 
i minimitzin els inconvenients de l’actuació més enllà d’una perspectiva purament tècnica. 
En involucrar les diferents parts, permetent-les-hi d’expressar les seves preocupacions i 
suggerències i fent-les partíceps del debat, es pot definir una solució amb millor acollida, 
que garanteixi el consens i eviti així situacions com la desafortunada Consulta de 2010.  

Es llistaran a continuació les principals parts concernides, descrivint les seves posicions al 
llarg del temps i, en particular, amb respecte al procés participatiu de 2009 i 2010. 
Seguidament, es descriuran les accions a realitzar a partir de la publicació del present 
Projecte bàsic i fins a l’acabament de les obres, a fi de garantir l’acollida i el suport de la 
ciutadania i el correcte desenvolupament del projecte.    
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2. Institucions i entitats concernides 

2.1. Ajuntament de Barcelona 

L’actitud de l’Ajuntament envers el projecte ha vingut determinada per la composició política 
del consistori en cada legislatura, així com per les particularitats del clima polític imperant.  

Després de molts anys de debat, quatre dels cinc grups polítics (PSC, CiU, ERC, ICV-EUiA) 
que es presenten a les eleccions municipals de 2007 ho fan amb la reforma de la Diagonal 
en el seu programa. L’any 2007, el Consell Plenari de l’Ajuntament aprovà la reforma de la 
Diagonal, incloent la unió dels dos tramvies, amb el vot a favor de tots cinc grups (Prujà et 
al., 2010), obrint el procès participatiu que desembocà en la Consulta de 2010. 

Després de la Consulta i de les eleccions municipals de 2011, el nou govern municipal opta 
per descartar el projecte.  

A trets generals, es resumeixen les posicions dels principals grups polítics:  

CiU  Inicialment, és el grup que proposa la unió per la Diagonal (Arroyo, 2004; Cía, 
2007). Interpreten la victòria de la opció C en la Consulta com un descrèdit a 
tot el projecte i proposen que la unió es faci per traçats alternatius. 

ERC No consideren el tramvia una prioritat. Dónen més importància a la NXBus. 
Suport moderat a la unió, sense concretar com ni per on.  

ICV-EUiA  Defensors en tot moment de la unió dels tramvies, en supefície i per la 
Diagonal (Cía, 2007). 

PP Defensen el tramvia en un moment inicial, juntament amb CiU (Arroyo, 2004). 
Des de llavors, s’hi mostren contraris. Proposen un traçat alternatiu per a la 
unió de les xarxes, per Carrer de Josep Tarradellas, Carrer Tarragona i Gran 
Via (Cía, 2007). 

PSC Inicialment contraris a la unió dels tramvies, adopten després una posició 
neutral, a l’espera d’estudis tècnics (Cía, 2007). Durant la legislatura 2007-
2011, fan seu el projecte, promovent la Consulta de 2010.  

2.1.1. Consell de Ciutat 

Des de l’any 2008, el Consell de Ciutat és el principal òrgan de participació de l'Ajuntament 
de Barcelona, en què representants dels diversos grups de l'Ajuntament, del teixit associatiu 
i de la ciutadania debaten els afers de la ciutat. Fou el principal vehicle del procés 
participatiu previ a la Consulta de 2010, posicionant-s’hi clarament a favor, amb la voluntat 
que constituís una referència de bones pràctiques per a la participació ciutadana.  

Tota la documentació generada durant el procès, incloses les actes i dictamens del Consell,  
pot consultar-se en el seu lloc web (http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=54). 
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2.1.2. Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) 

En un dictamen emès l’any 2010 (CESB, 2010), el CESB expressa el seu suport sense 
reserves a la reforma de l’avinguda, que defineix com una oportunitat per consolidar, 
millorar i reforçar el teixit econòmic i comercial que presenta la Diagonal actualment, així 
com l’ús ciutadà del seu espai públic. 

En aquest mateix dictamen, recorda que la clau per reduir l’ús del transport privat és oferir 
una xarxa de transport públic accessible i sostenible, i que la connexió del Trambaix i 
Trambesòs a través de la Diagonal, juntament amb la posada en marxa de la L9, són 
elements imprescindibles per garantir l’atractiu i accessibilitat del transport públic. 

El CESB també considera que els efectes d’aquest projecte en la generació de llocs de 
treball i d’oportunitats de negoci per a les empreses locals són clarament positius. 

2.1.3. Pacte per la Mobilitat 

El Pacte per la Mobilitat s’estableix el 1998 com a òrgan de participació ciutadana 
especialitzat en temes de mobilitat, integrat per l’Ajuntament de Barcelona i representants 
de diverses organitzacions i associacions de la societat civil, així com experts en mobilitat.  

El 2009 elabora els Acords del Pacte per la Mobilitat respecte al Projecte Diagonal 
(Barcelona, 2009a), que determinen els condicionants a la redacció de les alternatives 
presentades a la Consulta de 2010.  

2.2. Altres Administracions concernides  

2.2.1. Generalitat de Catalunya 

Durant molts anys ha estat una de les principals defensores del tramvia (Muñoz, 2003), així 
com de la connexió.  

Els anys 2005 i 2006 el llavors anomenat Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DPTOP) realitza una sèrie d’estudis propis, amb conclusió favorable a la 
implantació del tramvia en el tram central de la Diagonal, amb el suport de l’Ajuntament de 
Sant Adrià de Besòs, de l’Associació de Veïns de la Verneda i de la PTP. Seran aquests 
estudis els que obriran el debat que acabarà desembocant en la Consulta de 2010.  

Tots els Consellers de Política Territorial i Obres Públiques (o de Territori i Sostenibilitat, 
segons la designació actual) han defensat l'eficiència de la interconnexió dels tramvies per 
la Diagonal com a inversió rendible i eficient. 
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2.2.2. Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 

Consorci format el 1998 per la Generalitat de Catalunya (51%), l’Ajuntament de Barcelona 
(25%) i l’Entitat Metropolitana del Transport (24%). Durant molts anys ha estat una de les 
principals defensores del tramvia.  

Amb l’entrada en servei del Trambaix (2004), proposa reformular les línies d’autobús que 
circulen per la Diagonal, per evitar la competència mútua entre els diferents modes de 
transport. Finalment, es fa enrera (Muñoz, 2004). 

Els seus estudis preveuen que la unió de les xarxes per l’Avinguda Diagonal aportaria 
117.000 nous viatgers diaris al tramvia (Seró, 2008). Xifren el TIR de l’actuació en el 45%.  

2.2.3. Entitat Metropolitana del Transport (EMT / AMB) 

L’EMT integra divuit municipis de l’àrea metropolitana, que coordinen així els seus serveis 
de transport de viatgers. Amb la seva creació, el 1987, es comença a estudiar la possibilitat 
d’una línia de tramvia o metro lleuger en el corredor Diagonal – Baix Llobregat. 

Al llarg de la dècada següent es redacten diversos estudis i projectes que reclamaven un 
nou protagonisme per al tramvia en el conjunt del transport metropolità. Finalment, el 1997, 
l’EMT va encarregar a l’Agència Barcelona Regional la redacció del Projecte de concessió 
del tramvia-metro lleuger Diagonal – Baix Llobregat, que hauria d’integrar els diversos 
estudis sectorials que definien el nou sistema de transport. 

El 1998, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) es fa càrrec de la direcció i seguiment 
d’aquests treballs. L’EMT transfereix llavors a l’ATM totes les competències administratives i 
obligacions econòmiques corresponents.  

El 2011, s’integra, juntament amb la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (MMAMB) i l’Entitat del Medi Ambient (EMA) al consorci de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB). 

2.2.4. Consells Comarcals del Barcelonès i del Baix Llobregat 

Els Consells Comarcals del Baix Llobregat i del Barcelonès donen suport en tot moment al 
tramvia. 

En paraules de Jose Luís Morlanes, ex-president del Consell Comarcal del Baix Llobregat: 
“el Consell Comarcal lo que hizo fue jugar un papel de coordinación, de estandarización de 
las soluciones y finalmente de liderazgo en cuanto a que la obra se ejecutara y se 
implementara.” (Taravilla, 2010). 
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2.2.5. Altres Ajuntaments de la RMB 

A la Consulta de 2010, l’Ajuntament de Badalona es posiciona a favor d’ambdues propostes, 
favorable a la millora de la connectivitat que la reforma suposa per al municipi (Pérez, 2013).  

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat considera que el tramvia ha ajudat i ha facilitat el 
procés de transformació de la indústria cap al residencial que viu la primera corona 
metropolitana (Taravilla, 2010). 

L’Ajuntament d’Esplugues es declara satisfet amb el tramvia, però segueix reclamant la 
prolongació de la L3 del metro (Albiñana, 2005).  

L’Ajuntament de l’Hospitalet presidia l’EMT durant la construcció del Trambaix, moment en 
què aposta fortament per aquest mode de transport. Un any desprès de la seva inauguració, 
es referma en les seves conviccions (Albiñana, 2005). 

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs s’ha mostrat en tot moment a favor del tramvia. El 
febrer de 2004 fa arribar a l’ATM una petició, juntament amb entitats i associacions de veïns 
de la ciutat, demanant la unió dels tramvies (Perales, 2004). El 2005 no amaga el seu suport 
als estudis del DPTOP que contemplen la unió de les línies. A la Consulta de 2010, mostren 
el seu suport envers les dues propostes (Pérez, 2013).  

L’actitud de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat amb el tramvia és de satisfacció 
(Albiñana, 2005). Lloen la reducció de l’ús del vehicle privat i la sostenibilitat ambiental. A la 
Consulta de 2010, mostren el seu suport envers les dues propostes (Pérez, 2013). 

L’Ajuntament de Sant Joan Despí reclama la unió amb el Trambesòs en declaracions al diari 
El País “per a què el tramvia sigui un element fonamental de continuïtat i connexió entre 
municipis” (Albiñana, 2005). A la Consulta de 2010, mostren el seu suport envers les dues 
propostes (Pérez, 2013). 

L’Ajuntament de Sant Just Desvern, un del últims municipis en rebre l’arribada del Trambaix, 
s’hi mostra marcadament a favor (Albiñana, 2005). Lloen la reducció de l’ús del vehicle 
privat i el grau de satisfacció dels ciutadans. A la Consulta de 2010, mostren el seu suport 
envers les dues propostes (Pérez, 2013). 

Finalment, la Diagonal constitueix l’accès a Barcelona de gran part de poblacions situades 
al Sud i a l’Oest de la ciutat, albergant algunes de les principals parades dels autobusos 
interurbans que uneixen aquestes poblacions amb Barcelona. La unió de les xarxes dotaria 
de millor connectivitat amb el centre de la ciutat a tots aquests passatgers. En conseqüència, 
determinats grups polítics d’altres Ajuntaments de Catalunya, no afectats directament pel 
pas del tramvia, com ara Vilafranca del Penedès, han demanat la connexió de les xarxes.  

2.2.6. Síndic de Greuges 

El Síndic té la funció d'atendre les queixes de totes les persones que es troben 
desemparades davant l'actuació o la manca d'actuació de les administracions.  

Des de 2001, el Síndic es posiciona a favor de la reforma i del tramvia (Taravilla, 2010). 
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2.3. Organitzacions representatives de la zona 

2.3.1. Associació de Comerciants Diagonal Centre 

Associació de comerciants i botiguers fundada el 2010, com a oposició a les dues opcions 
proposades durant la Consulta d’aquell mateix any.  

Reclamen una reforma que suposi l’eixamplament de les voreres i la promoció de la via com 
a eix comercial, sense necessitat de reformar la calçada central ni fer passar el tramvia. 
Encarreguen una proposta alternativa a un despatx d’arquitectura, que acaba desembocant 
en la reforma parcial del tram Plaça Francesc Macià – Passeig de Gràcia, iniciada el 2014. 

2.3.2. Associació de Comerciants i Professionals Dreta Eixample 
(Cor Eixample) 

Fundada el 1994, aglutina gairebé 200 comercials i professionals de la Dreta de l’Eixample.  

Veuen la reforma amb bons ulls, tot i que dubten que l’Eixample, ja de per sí congestionat, 
pugui assumir el trànsit expulsat de la Diagonal (Pérez, 2013). Tampoc no estan d’acord 
amb les restriccions al vehicle privat, que consideren “bàsic” per als hàbits de compra dels 
ciutadans (Cía et al., 2010).  

2.3.3. Associació de Veïns de Clot-Camp de l’Arpa 

Actius en la signatura del Compromís per Glòries (2007), que obligava a incloure la reserva 
d’espai de cara a una possible connexió dels tramvies en el projecte de reforma de la Plaça 
de les Glòries (Mascaró, 2007). 

2.3.4. Associació de Veïns de Fort Pienc 

Actius en la signatura del Compromís per Glòries (2007), que obligava a incloure la reserva 
d’espai de cara a una possible connexió dels tramvies en el projecte de reforma de la Plaça 
de les Glòries (Mascaró, 2007). 

2.3.5. Associació de Veïns del Poblenou 

Actius en la signatura del Compromís per Glòries (2007), que obligava a incloure la reserva 
d’espai de cara a una possible connexió dels tramvies en el projecte de reforma de la Plaça 
de les Glòries (Mascaró, 2007). 
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2.3.6. Associació de Veïns de la Verneda 

Es posiciona favorable a la unió dels tramvies des de 2005, expressant públicament el seu 
suport als estudis encarregats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques que 
avaluen la viabilitat i pertinença de la unió.  

2.3.7. Associació de Veïns de Sagrada Família 

Actius en la signatura del Compromís per Glòries (2007), que obligava a incloure la reserva 
d’espai de cara a una possible connexió dels tramvies en el projecte de reforma de la Plaça 
de les Glòries (Mascaró, 2007). 

2.3.8. Associació de Veïns Dreta de l’Eixample 

Elaboren la seva pròpia proposta de projecte, amb una secció asimètrica amb carril de 
servei en la vorera de banda mar i un gran espai peatonal a la vorera de banda muntanya 
(Pérez, 2013).  

2.3.9. Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample 

Veuen la reforma amb bons ulls, tot i que dubten que l’Eixample, ja de per sí congestionat, 
pugui assumir el trànsit expulsat de la Diagonal (Pérez, 2013).  

2.4. Organitzacions representatives de la ciutat 

2.4.1. Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona 
(FAVB) 

La FAVB es crea l'any 1972. Agrupa més de cent associacions de veïns i veïnes del barris 
de Barcelona, de les quals en coordina l’activitat per a temes que depassen el nivell de 
barri, i participa en els temes de ciutat, amb l’objectiu de fomentar la solidaritat, la igualtat i 
la convivència. 

S’ha mostrat a favor de la unió en superfície dels tramvies per la Diagonal des de l’inici del 
debat (Muñoz, 2003), reclamant-la en repetides ocasions (Muñoz, 2008). Defensen que s’ha 
d’avançar cap a un model de ciutat diferent, més centrat en les persones, i que el tramvia ha 
de tenir continuitat al llarg de tota l’avinguda.  

Des de 2009, és membre de la plataforma Diagonal per a Tothom (DxT), de la qual signen 
el manifest fundacional (DxT, 2009). 

El 2010 signen, juntament amb altres entitats, el Manifest per la transformació de la 
Diagonal (CAB et al., 2010), en què expressen el seu suport per la reforma, per les dues 
opcions presentades a la Consulta i, molt especialment, pel pas del tramvia.  
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El 2014 signen, juntament amb altres entitats, un document d’al·legacions al projecte de 
reforma parcial aprovat per l’Ajuntament (Riol et al., 2014). 

2.4.2. Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) 

Fundat el 2007, es defineix com a “plataforma interassociativa”, amb l’objectiu de treballar 
per el desenvolupament de l'associacionisme a Barcelona, tot construint un espai de 
participació i vertebració territorial i sectorial d'organitzacions associacionistes. Entre els 
seus valors fundacionals es detallen la sostenibilitat i la gestió eficient de recursos.  

Integra tot un seguit d’associacions de variada procedència, entre les què es troben: Consell 
de Joventut de Barcelona (CJB), Coordinadora d'Entitats d'Horta, Coordinadora d'Entitats 
del Poble Sec, Associació d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), Federació de 
Persones amb Discapacitat Física (ECOM), Federació Catalana d’Associacions i Entitats de 
Persones Afectades de Disminució Física Francesc Layret, Federació d'Associacions de 
Pares i Mares de Catalunya, Federació Catalana de Donants de Sang, Federació d’Entitats 
Llatinoamericanes de Catalunya (Fedelatina), Federació Catalana de la Unió de Jubilats i 
Pensionistes, Federació Catalana de Voluntariat Social, Federació d'Ateneus de Catalunya, 
Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, Federació d'Organitzacions Catalanes de 
Gent Gran, Federació de Cases Regionals i Entitats Culturals de Catalunya, Federació 
d'Associacions Culturals i Educatives per a persones Adultes (FACEPA), Associació 
d'entitats pel Pla Integral del Casc Antic, Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i La 
Bordeta, SOS Racisme, Taula de Comunicació, Taula d'Entitats de Sarrià, Unió d'Entitats de 
La Marina-Zona Franca, Vern (Coordinadora d'Entitats de La Verneda), Voluntaris 2000, 
Xarxa d'Economia Solidària, Xarxa Comunitària del Barri de Sant Antoni (Xarx@ntoni). 

El 2010, tant el CAB com algunes de les seves associacions membres per separat (CJB, 
ECOM, Fedelatina  , Federació de Cases Regionals i Entitats Culturals de Catalunya...), 
signen, juntament amb altres entitats, el Manifest per la transformació de la Diagonal (CAB 
et al., 2010), en què expressen el seu suport per la reforma, per les dues opcions 
presentades a la Consulta i, molt especialment, pel pas del tramvia.  

2.4.3. Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de 
Barcelona (CG) 

Fundat l’any 1980, el Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona (CG) 
és una federació d’entitats per a la defensa, representació i foment dels interessos generals 
dels sectors del comerç, dels serveis i del turisme de Barcelona. Està integrat per gremis i 
associacions sectorials que actualment agrupen prop de 25.000 petites i mitjanes empreses. 

El 2010 emeten un document de Posicionament del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i 
Turisme de Barcelona en relació al projecte de reforma de la Diagonal (CG, 2010), en el què, 
tot i considerar que no és “prioritària” ni “necessària”, es posicionen a favor de la reforma, 
així com a la connexió dels sistemes de transport públic que proposa. Es mostren, això sí, 
molt crítics amb les dues opcions presentades per l’Ajuntament a la Consulta de 2010 i 
reclamen garanties sobre una sèrie d’aspectes que consideren que no estan ben resolts en 
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cap de les dues propostes, com ara l’estacionament de motocicletes, la garantia de la 
mobilitat en vehicle privat o l’adequada segregació de modes.  

2.4.4. Fundació Barcelona Comerç  

Integrada per 16 eixos comercials de Barcelona, que sumen un total de 10.000 botiguers, es 
defineix com una entitat sense afany de lucre, l'objecte de la qual és promocionar tota mena 
de projectes i activitats orientades a afavorir el desenvolupament del comerç urbà de 
Barcelona en els ordres social, econòmic i cultural. 

El 2010 signa, juntament amb altres entitats, el Manifest per la transformació de la Diagonal 
(CAB et al., 2010), en què expressen el seu suport per la reforma, per les dues opcions 
presentades a la Consulta i pel pas del tramvia. 

En un debat a Barcelona Televisió (BTV, 2010), el llavors president de la Fundació, Joan 
Mateu, es posiciona personalment a favor de l’opció B.  

2.4.5. Institut Metropolità del Taxi 

Organisme autònom en dependència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Gestiona 
la prestació del servei de taxi en l’àmbit metropolità.  

Promouen la participació a la Consulta de 2010, mostrant-se a favor de les dues alternatives 
proposades per l’Ajuntament (IMT, 2010). Lloen la naturalesa democràtica i participativa del 
procés i destaquen les oportunitats que aquesta reforma genera per al sector del taxi: ús 
més eficient de la trama de l’Eixample, millora de la velocitat comercial, reducció de l’ús del 
vehicle privat, etc.  

2.5. Concessionari 

L’any 2000, l’ATM adjudica 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 consorci Tramvia Metropolità S.A. 
(TRAM). Aquest està format per una sèrie de socis, de diferents naturaleses:  

• Constructors: FCC Construcción, COMSA (actual COMSA-EMTE), Acciona  
• Fabricants de material rodant: Alstom 
• Operadors: Connex (Veolia Transports, actual Transdev), FCC Versia, Detren, Grup 

Sarbus (actual Moventia) 
• Financers: Banc Sabadell, Societé Générale 

La composició del grup varia en el temps, pel mecanisme de compra i venda d’accions propi 
de les societats anònimes. La composició actual (2015) del grup és:  
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Figura A4.1. Composició del grup Tramvia Metropolità S.A. (TRAM, 2015) 

TRAM seria, sens dubte, la gran beneficiada de la unió, i no amaga en cap moment la seva 
voluntat de realitzar-la en superfície i per la Diagonal. Consideren que, amb la construcció 
dels 3,8 km que separen una línia de l’altra, s’aconseguiria duplicar el nombre de 
passatgers actual (Muñoz, 2005; Cía, 2007). Com a contrapartida, TRAM assumiria la part 
del cost del projecte corresponent a l’execució de la connexió i a la compra del material 
rodant, tal i com ja es preveia l’any 2010.  

2.5.1. Alstom 

L’empresa francesa Alstom és la fabricant del material rodant i els sistemes d’electrificació, 
senyalització i telecomunicacions, subministrats des de la seva factoria de Santa Perpètua 
de la Mogoda. Va ser una de les dues empreses, juntament amb Siemens, que van 
participar en la prova pilot del tramvia/metro lleuger a la Diagonal. 

Alstom ha obtingut també dos contractes de manteniment per ambdues xarxes de tramvia 
per un període de 25 anys. 

2.5.2. COMSA‐EMTE 

La companyia de construcció COMSA, juntament amb FCC i Acciona, dugué a terme la 
construcció de la infraestructura.  

En l’actualitat, sota la filial COMSA‐EMTE Concesiones, s’encarrega del manteniment de la 
plataforma i les vies. 
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2.5.3. Detren 

Detren, Companyia General de Serveis Ferroviaris S.L., és una societat participada al 50% 
per FCC Versia i Connex (Veolia Transports, actual Transdev). És també coneguda com 
FCC‐Connex o fins i tot com FCC‐Vivendi. 

Comença a operar el 27 de febrer de 2002, fruit de la agrupació de FCC amb Vivendi 
Environment amb l’objectiu de desenvolupar el transport per carretera i ferrocarril a España i 
Sudamèrica. 

Detren és l’empresa que lidera el grup privat responsable de l’operació i el manteniment 
d’ambdues xarxes, la del Trambaix i la del Trambesòs. 

2.5.4. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) és una empresa públlica, fundada el 1979, 
que gestiona diversos serveis de transport públic a Catalunya, dels quals els més coneguts 
son els de la xarxa FGC de ferrocarril suburbà de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, inclosa 
dins del Sistema Tarifari Integrat, així com dues estacions d’esquí. 

Addicionalment a la seva activitat principal, FGC manté una petita participació de TRAM.  

2.5.5. Globalvia 

Societat d’inversió i gestió d’infraestructures fundada l’any 2007 per FCC i Bankia. Ha anat 
adquirint progressivament una part creixent de les accions del grup, prenent el relleu a 
empreses explotadores com FCC Versia.   

Avui, Globalvia és el principal accionista de TRAM, seguit d’Alstom i Moventia. 

2.5.6. Grup FCC  

FCC Construcción encapçala el grup de constructors de la infraestructura del tramvia, en 
què tambè s’hi inclouen Acciona Infraestructuras i COMSA. 

Durant molts anys, el grup FCC n’ha liderat, a més l’explotació, primer a través de FCC 
Versia i després de Globalvia. 

2.5.7. Moventia 

Moventia, coneguda anteriorment pel nom de Grup Sarbus, és una empresa familiar 
catalana especialitzada en la venda d’autocars i automòbils, així com en l’explotació de 
concessions públiques de línies de transport i els serveis discrecionals. 
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2.5.8. Transdev 

Sorgida de la fusió entre Connex (Veolia Transport) i el grup Transdev, l’any 2011, és una 
empresa basada a frança que explota xarxes de transport públic en més de 21 països.  

2.5.9. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) és l’entitat que coordina, des de 1979, 
l’explotació conjunta de Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A., que gestiona la xarxa de 
metro i Transports de Barcelona S.A. (prèviament anomenada Tramvies de Barcelona S.A.), 
que gestiona la major part dels autobusos urbans. 

És la primera en proposar una línea de tramvia o metro lleuger en el corredor Diagonal – 
Baix Llobregat (TMB, 1988).  

Addicionalment a la seva activitat principal, TMB manté una petita participació de TRAM.  

2.6. Entitats de suport a una mobilitat sostenible i eficient 

2.6.1. Amics de la Bici 

Grup d'usuaris i usuàries de la bicicleta, fundat el 1981, que donà suport a la iniciativa del 
tramvia des del primer moment. Elogien la intermodalitat, la comoditat, l’eficiència i la baixa 
contaminació del tramvia, així com la facilitat per accedir-hi amb la bicicleta. 

El dia de la inauguració del Trambaix (2004) un grup de membres de l’associació va fer el 
viatge inaugural dins del tramvia, mentre un segon grup l’acompanyava en bici pel parterre 
de gespa (Taravilla, 2010). 

Amics de la Bici és membre de la Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta (CCUB). 

2.6.2. Associació de Patinadors de Barcelona (APB) 

Associació, creada el 2003, per a fomentar el patinatge en la seva vessant lúdica i esportiva. 

Ex-membre de la plataforma Diagonal per a Tothom (DxT), de la qual signen el manifest 
fundacional (DxT, 2009). 

2.6.3. Associació per la Promoció del Transport Públic (PTP) 

Associació fundada el 1993 per a treballar per una mobilitat més sostenible i segura en base 
a la millora del transport públic col·lectiu i per la reducció de la dependència del vehicle 
privat per al transport de viatgers i mercaderies. 
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Aquesta associació ha defensat des del principi la necessitat i la viabilitat del tramvia. 
Al·leguen que el tramvia és ràpid, democratitza el carrer, rendibilitat l’espai, és segur, 
independent al col·lapse, accessible, ecològic, econòmic, s’integra urbanísticament i és amic 
del vianant. 

Ha participat en nombrosos actes per reclamar un major pes de vianants, ciclistes i 
transport públic en superfície en el repartiment d’usos de la Diagonal, així com la unió de les 
dues xarxes de tramvia, entre les quals es troba la Marxa Diagonal per a Tothom per 
reclamar la unió de les dues xarxes. Juntament amb altres entitats, signen el Manifest 
Diagonal per a Tothom (PTP et al., 2005). 

Des de 2009, és membre de la plataforma Diagonal per a Tothom (DxT), de la qual signen 
el manifest fundacional (DxT, 2009) 

El 2014 signen, juntament amb altres entitats, un document d’al·legacions al projecte de 
reforma parcial aprovat per l’Ajuntament (Riol et al., 2014). Aquell mateix any reclamen a 
l’Ajuntament, un cop més, la unió del tramvia (Ortega, 2014). 

2.6.4. Bicicleta Club de Catalunya (BACC) 

Entitat sense ànim de lucre formada per persones usuàries de la bicicleta, amb la finalitat de 
promoure i defensar els interessos d’aquest mitjà de locomoció. 

Es mostren favorables al tramvia durant la seva implantació. El 2005 participen en la Marxa 
Diagonal per a Tothom per reclamar la unió de les dues xarxes. Juntament amb altres 
entitats, signen el Manifest Diagonal per a Tothom (PTP et al., 2005). 

Des de 2009, és membre de la plataforma Diagonal per a Tothom (DxT), de la qual signen 
el manifest fundacional (DxT, 2009). 

El 2014 redacten un document propi d’al·legacions al projecte de reforma parcial aprovat per 
l’Ajuntament (BACC, 2014).  

2.6.5. Catalunya Camina 

Fundada el 1992, és una associació de defensa dels drets del vianant a nivell de Catalunya. 
Compta amb diverses filials, entre les què destaquen, en l’àmbit del present Projecte, 
Barcelona Camina i Badalona Camina. 

El 2005 participen en la Marxa Diagonal per a Tothom per reclamar la unió de les dues 
xarxes. A través de la seva filial, Barcelona Camina, signen el Manifest Diagonal per a 
Tothom (PTP et al., 2005). 

Des de 2009, és membre de la plataforma Diagonal per a Tothom (DxT), de la qual signen 
el manifest fundacional (DxT, 2009). 
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2.6.6. Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) 

Fundat el 1957, Comissions Obreres (CCOO) és un dels principals sindicats de Catalunya, 
per nombre d’afiliats i d’empreses. 

Segueixen amb molta atenció el projecte de la Diagonal, arribant a redactar un document de 
propostes pròpies (Ferri et al, 2009). Realitzen o participen en diversos actes reivindicatius 
per a impulsar la connexió de les dues xarxes (Mercadé, 2006; Muñoz, 2008), inclosa la 
Marxa Diagonal per a Tothom (2005). Juntament amb altres entitats, signen el Manifest 
Diagonal per a Tothom (PTP et al., 2005). 

Des de 2009, és membre de la plataforma Diagonal per a Tothom (DxT), de la qual signen 
el manifest fundacional (DxT, 2009). 

El 2010 signen, juntament amb altres entitats, el Manifest per la transformació de la 
Diagonal (CAB et al., 2010), en què expressen el seu suport per la reforma, per les dues 
opcions presentades a la Consulta i, molt especialment, pel pas del tramvia.  

El 2014 signen, juntament amb altres entitats, un document d’al·legacions al projecte de 
reforma parcial aprovat per l’Ajuntament (Riol et al., 2014). Aquell mateix any reclamen a 
l’Ajuntament, un cop més, la unió del tramvia (Ortega, 2014). 

2.6.7. Confederació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Catalunya 
(CONFAVC) 

Fundada l’any 1988 com a organització sense ànim de lucre, coordina 541 associacions 
veïnals i 22 federacions 

Membre de la plataforma Diagonal per a Tothom (DxT). El 2014 signen, juntament amb la 
FAVB i altres entitats, un document d’al·legacions al projecte de reforma parcial aprovat per 
l’Ajuntament (Riol et al., 2014). 

2.6.8. Confederació del Comerç de Catalunya (CCC) 

És l’entitat representadora de comerciants i botiguers a nivell de Catalunya.  

Considera que l’obra no és prioritària i mostra preocupació per les afectacions als comerços 
de la zona. Es mostra totalment contrari al tramvia, al què acusa de no ser suficientment 
flexible, i rebutja les limitacions a la mobilitat en vehicle privat, al mateix temps que reclama 
solucions per a la càrrega i descàrrega, fonamental per a l’activitat econòmica. 

2.6.9. Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta (CCUB) 

Aglutina diversos grups de ciclistes, que uneixen esforços per promoure i defensar la 
bicicleta com a mitjà de transport i d'esbarjo. Entre els seus objectius es troben la pacificació 
del trànsit, la redistribució de l’espai urbà i l’increment de la seguretat viària. 



 

 
Document nº 1: Memòria. Annex 4: Pla de Comunicació i Suport Ciutadà i Institucional 18 

 

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

El 2005 participen en la organització de la Marxa Diagonal per a Tothom per reivindicar la 
unió de les dues xarxes. Juntament amb altres entitats, signen el Manifest Diagonal per a 
Tothom (PTP et al., 2005).  

2.6.10. Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya (EAC) 

Federació de més de 300 grups ecologistes de diferents poblacions de Catalunya.  

Des de 2009, és membre de la plataforma Diagonal per a Tothom (DxT), de la qual signen 
el manifest fundacional (DxT, 2009).  

El 2014 signen, juntament amb altres entitats, un document d’al·legacions al projecte de 
reforma parcial aprovat per l’Ajuntament (Riol et al., 2014). 

2.6.11. Greenpeace 

Organització No Governamental ecologista d’àmbit internacional. 

Ex-membre de la plataforma Diagonal per a Tothom (DxT), de la qual signen el manifest 
fundacional (DxT, 2009). El 2010 participen en la prova estàtica de mobilitat que té lloc a 
l’Avinguda Diagonal.  

2.6.12. Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC) 

Fundada el 1978, l’OCUC és una assossiació privada sense ànim de lucre amb l’objectiu de 
de defensar, educar, difondre, promoure i representar els drets del conjunt dels consumidors 
i els usuaris de Catalunya. 

L’OCUC es posiciona a favor de la reforma de la Diagonal. 

Ex-membre de la plataforma Diagonal per a Tothom (DxT), de la qual signen el manifest 
fundacional (DxT, 2009).  

2.6.13. Plataforma Diagonal per a Tothom (DxT) 

Plataforma fundada el 2009, de cara al procès participatiu previ a la Consulta de 2010, com 
a hereva dels principis de la Marxa Diagonal per a Tothom de 2005. Aglutina una sèrie de 
persones individuals i entitats, algunes de les quals són BACC (Bicicleta Club de Catalunya), 
Catalunya Camina, CCOO (Comissions Obreres de Catalunya), EAC (Federació 
d’Ecologistes en Acció de Catalunya), FAVB (Federació d’Associacions de Veïns de 
Barcelona), PTP (Associació per a la Promoció del Transport Públic) i P(A)T (Prevenció 
d’Accidents de Trànsit). 

En el seu manifest fundacional (DxT, 2009), adopten els tres principis següents:  
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1. La Diagonal ha de recuperar-se com a espai ciutadà amable on les persones puguin 
passejar, conviure, comprar o simplement estar-hi. 

2. La mobilitat s'hi ha de reduir perquè sigui compatible amb el respecte al principi 
anterior i s'ha de dissenyar donant preferència els modes més sostenibles. 

3. La reforma de la Diagonal no es pot concebre sense un replantejament de la trama 
viària i de la mobilitat del conjunt de la ciutat, especialment de l'Eixample. 

El 2010 signen, juntament amb altres entitats, el Manifest per la transformació de la 
Diagonal (CAB et al., 2010), en què expressen el seu suport per la reforma, per les dues 
opcions presentades a la Consulta i, molt especialment, pel pas del tramvia.  

La plataforma DxT ha participat en nombrosos actes per reclamar un major pes de vianants, 
ciclistes i transport públic en superfície en el repartiment d’usos de la Diagonal, així com la 
unió de les dues xarxes de tramvia. Es mostren obertament en contra de la reforma parcial 
de 2014, titllant-la d’ “elitista”.  

Després de la seva fundació, la plataforma DxT ha afegit nous membres, com ara la 
CONFAVC i UGT. D’altra banda, algunes associacions, com ara l’APB, Greenpeace i 
l’OCUC, han preferit desvincular-se’n.  

2.6.14. Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit (P(A)T) 

Associació sense ànim de lucre, fundada el 1968, amb l’objectiu de fomentar la consciència 
vial, amb la fi de disminuir el nombre d’accidents i promoure el respecte mutu i la prudència 
en la mobilitat i en les vies públiques. Ha rebut notables distincions per la seva tasca en pro 
de la seguretat viària.  

Des de 2009, és membre de la plataforma Diagonal per a Tothom (DxT), de la qual signen 
el manifest fundacional (DxT, 2009). Ha defensat sempre la reforma, centrant-se, com és 
lògic, en l’elevada accidentalitat de la Diagonal actual, així com les dificultats que suposa 
per als vianants. 

2.6.15. Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) 

Fundat el 1906, és el major club d’automobilistes del país i un ferm defensor dels drets del 
vehicle privat, així com de la mobilitat eficient i sostenible. Particularment a través de la 
Fundació RACC, organitza regularment estudis i activitats de difusió i debat al voltant de la 
mobilitat (RACC 2003, 2011).  

Es mostra d’acord amb la necessitat de reforma, però no amb les opcions proposades per 
l’Ajuntament (RACC, 2010). Desconfia de la capacitat de l’Eixample per absorbir el trànsit 
privat expulsat de la Diagonal i proposa una alternativa amb transport col·lectiu soterrat.  
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2.6.16. Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT) 

Fundada el 1888, la Unió General de Treballadors (UGT) és un dels principals sindicats de 
Catalunya, per nombre d’afiliats i d’empreses. 

El 2010 es mostra a favor de la unió, éssent una de les entitats signants del Manifest per la 
transformació de la Diagonal (CAB et al., 2010), juntament amb l’altre sindicat majoritari de 
Catalunya, CCOO, i diverses associacions de naturalesa no sindical. 

Membre de la plataforma Diagonal per a Tothom (DxT). Signen les al·legacions al projecte 
de reforma de 2014 (Riol et al., 2014). Aquell mateix any reclamen a l’Ajuntament, un cop 
més, la unió del tramvia (Ortega, 2014).  

2.7. Creadors d’opinió 

2.7.1. Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya 
(CECCP) 

Segueix amb interès el projecte des dels seus inicis, organitzant discussions i debats a la 
seu del Col·legi (Mascaró, 2010). Defensa la necessitat de la reforma, així com el tramvia 
com la millor opció de transport públic per al corredor. Reclama més espai per al vehicle 
privat, considerant aquest aspecte insuficientment resolt per les dues propostes de la 
Consulta de 2010 (Espiga, 2010). 

Al contrari del què succeeix en altres col·legis professionals, el suport públic tant a la 
reforma de la Diagonal com a la connexió de les xarxes de tramvia, sigui en superfície o 
soterrada, entre els enginyers de camins, canals i ports és gairebé unànime. S’hi han 
posicionat públicament a favor Eduard Albors, Joan M. Bigas, Joan Carsi, Jordi Julià, 
Francesc Magrinyà, Joan Miró Farrerons, Albert Serratosa, Leif i Ole Thorson i Javier 
Vizcaíno. 

2.7.2. Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (COAB) 

En una enquesta realitzada en el sí del COAB, el 67% dels agents comercials es mostraven 
en contra de les propostes de la Consulta de 2010. Com a motiu principal d’oposició, es 
llistava el fet que les necessitats particulars del sector no estaven resoltes per cap de les 
dues alternatives. En particular, preocupava l’absència d’espais de càrrega i descàrrega.   

L’enquesta també revelava que el 77% dels col·legiats tenia intenció de participar en la 
consulta i que el 72% està a favor d’una reforma de la Diagonal que impliqui la reducció de 
trànsit en l’avinguda. 

En un debat a Barcelona Televisió (BTV, 2010), el llavors President del Col·legi, Enric 
Emerch, es mostrava personalment partidari de l’Opció A.  
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2.7.3. Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) 

Segueix amb interès el projecte des dels seus inicis, organitzant presentacions, discussions 
i debats a la seu del Col·legi, però evita de prendre una posició oficial. Entre els membres 
il·lustres del Col·legi es poden trobar opinions en tots els sentits. 

Es mostren en contra de reformar la Diagonal i, especialment, de fer-hi passar el tramvia 
Josep Antoni Acebillo, Oriol Bohigas, Carles Ferrater i Joan Antoni Solans.  

A favor de la reforma, encara que no necessàriament a favor de les opcions proposades per 
l’Ajuntament, es declaren Luís Alonso, Lluís Cantallops, Carme Pinós i Francesc Xavier 
Ventura. 

Finalment, cal recordar que les dues opcions presentades a la Consulta de 2010 van ser 
realitzades per una oficina tècnica dirigida per tres arquitectes: Carme Ribas, Olga Tarrasó i 
Bernardo de Sol.  

2.7.4. Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) 

Segueix amb interès el projecte des dels seus inicis, organitzant presentacions, discussions 
i debats a la seu del Col·legi. Es posiciona a favor de la necessitat d’una reforma a 
l’avinguda, però sense concretar si aquesta reforma ha d’incloure la connexió de les xarxes 
de tramvia o no. Mostra preocupació per la reducció de l’espai destinat al vehicle privat que 
suposen les propostes a la Consulta de 2010 i recorda que s’haurien de realitzar accions 
per garantir la mobilitat dels vehicles desplaçats. 

S’han mostrat públicament a favor de la reforma Alfred Morales i Joan Torres. 

2.7.5. Mitjans de Comunicació 

• El País 

Ha cobert abundantment el desenvolupament del tramvia i el debat entorn de la connexió 
(Arroyo, 2004; Barrena, 2010; Cía, 2007a, 2007b; Fleta i Gamundí, 2004; Foncillas, 2004; 
Perales, 2004). La línia editorial del diari és moderadament favorable a la reforma i al 
tramvia, tot i que en les seves pàgines es recullen opinions de tot tipus (Cía et al., 2010; 
Prujà et al., 2010; Mumbrú, 2014). 

• El Periódico 

Ha cobert abundantment el desenvolupament del tramvia i el debat entorn de la connexió. 
La línia editorial del diari pot considerar-se neutral i en les seves pàgines es dóna veu a 
opinions força diverses. 
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• El Punt Avui 

Tant El Punt (Ballbona, 2007; Espiga, 2010; Mercadé, 2006; Planella, 2008) com l’Avui 
(Mascaró, 2007, 2008, 2010; Pinter i Portabella, 2004), abans de la seva fusió, cobriren 
abundantment el desenvolupament del tramvia i el debat entorn de la connexió. La línia 
editorial del diari és favorable a la reforma, en particular pel què respecta a l’Avui, qui surt 
en la seva defensa durant el període inicial de major accidentalitat (Pinter i Portabella, 2004). 

• La Vanguardia 

Ha cobert abundantment el desenvolupament del tramvia i el debat entorn de la connexió, 
tant des del propi diari com des del suplement Vivir (Muñoz, 2003, 2004, 2005, 2008; Muñoz 
i Montaner, 2005; La Vanguardia, 2005; Sierra, L., 2004; Tarín, 2010; Vivanco, 2003). La 
línia editorial del mitjà és favorable tant al tramvia com a la connexió. En les seves pàgines 
s’han publicat col·loquis d’experts (Aroca i Muñoz, 2008), cartes dels lectors i columnes 
d’opinió favorables al mateix (Ventura, 2002; Borja, 2004; Sierra, E., 2008; Seró, 2008). Fins 
i tot s’ha arribat a demanar l’execució de la unió des de la pròpia editorial del diari (La 
Vanguardia, 2008). 
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3. Eixos principals del Pla de Comunicació i Suport 

S’identifiquen a continuació les principals àrees sobre les què es fa necessari incidir a l’hora 
d’informar a la població i comunicar les virtuds i condicionants del present Projecte bàsic: 

• Paper de la Diagonal en l’esquema de transport de l’Eixample: S’incidirà en la 
seva funció de distribució del trànsit local, desmentint visions tradicionals més 
properes a les d’una autopista urbana. Es destacarà també la seva importància com 
a corredor de transport públic col·lectiu, pel fet de relligar zones de nodalitat 
emergent, com ara Zona Universitària o el 22@, i pel seu efecte xarxa, permetent 
d’efectuar l’intercanvi amb la majoria de les línies de metro i NXBus. Reducció dels 
temps de trajecte i del nombre de transbordaments.  

• Oportunitat per a la regeneració urbana: Reactivació comercial i socioeconòmica 
de l’avinguda, especialment de la part que no s’ha beneficiat de la reforma parcial 
de 2014-2015. Oportunitat de posar en valor la totalitat de l’avinguda. Transformació 
de la Diagonal en una zona de passeig i lleure. Augment de l’accessibilitat i de la 
cohesió social. Promoció dels modes amables. 

• Adequació de la solució adoptada per al transport públic col·lectiu: Explicació 
dels motius tècnics, econòmics, urbanístics, socials i de mobilitat que han dut a 
l’elecció del tramvia com a alternativa de transport públic col·lectiu al llarg de 
l’avinguda. Comparació amb altres opcions, com ara autobús i metro, i breu resum 
de les conclusions extretes de l’Estudi d’Alternatives del present Projecte bàsic.  

• Minimització de l’impacte de les obres: S’explicaran detalladament les diverses 
línies d’acció encarades a la minimització de les afeccions que suposaran els 
treballs sobre veïns, comerciants i la mobilitat en fase d’obra: execució per trams, 
rutes alternatives, aprofitament d’elements existents, simultaneïtat d’actuacions, 
minimització tant del temps d’actuació per tram com de la duració global de les 
obres, posada en servei esglaonada de la línia de tramvia.  
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4. Accions previstes 

Segons marca la Llei 9/2003 de mobilitat de Catalunya, “les agrupacions, les associacions i 
les entitats d’usuaris del transport públic legalment constituïdes tenen la consideració 
d’interlocutors davant els òrgans competents de les diferents administracions públiques de 
Catalunya i les empreses concessionàries i han d’ésser escoltats pel que fa a les qüestions 
que afectin la prestació dels serveis públics de transport i llur finançament.” 

En compliment de dita Llei, i de les Directrius Nacionals de Mobilitat, entre la redacció del 
present Projecte bàsic i la redacció del Projecte constructiu definitiu s’obrirà un procés de 
participació ciutadana, al què es convidaran les principals institucions i entitats concernides 
pel Projecte, i en particular aquelles esmentades en l’Apartat 2 del present Annex, per a què 
expressin les seves preocupacions i/o suggerències respecte a la solució presentada. 

Aquest procés es dividirà en dues fases: una primera, d’informació i comunicació i una 
segona, d’aportació ciutadana i debar de les alternatives, que desembocarà en la redacció 
final del Projecte executiu de reforma de l’Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i 
Plaça Glòries. Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs.  

4.1. Fase d’informació i comunicació 

La fase d’informació i comunicació tindrà com a objectiu fer arribar als participants en el 
procés, i al conjunt de la ciutadania, la màxima informació sobre el projecte, els seus 
antecedents, els reptes que es plantegen i les alternatives proposades per a resoldre’ls, així 
com el propi procés participatiu. Es posarà especial cura en transmetre als ciutadans, de la 
manera més comprensible i entenedora possible, les conclusions sorgides d’aquest Projecte 
bàsic, explicant els condicionants, les alternatives avaluades i la solució proposada. 

La fase d’informació es vehicularà, principalment, a través de tres canals: 

1. Sessions informatives  
2. Web pública 
3. Campanya de comunicació  

Les sessions informatives aniran dirigides a les entitats concernides, a veïns i comerciants, 
col·legis tècnics, a la ciutadania en general i, molt especialment, a mitjans de comunicació i 
creadors d’opinió. Es lliurarà als assistents un dossier amb material gràfic i una síntesi de 
les principals idees comunicades en les sessions.  

Aquest material estarà també disponible per a la seva descàrrega des de la pàgina web 
pública dedicada al projecte. Es tractarà d’un lloc web específic, potent i eficaç, a l’alçada de 
la magnitud del projecte.  

La campanya de comunicació inclou accions com la producció i distribució de cartells, 
tríptics, fulletons, etc. als autobusos i a les estacions de metro de la ciutat, encartaments i 
articles als diaris i revistes de l’àmbit barceloní i, en general, tot aquell conjunt d’accions que 
puguin resultar necessàries per al coneixement de la població aquest procés participatiu.  
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4.2. Fase d’aportació ciutadana i debat de les alternatives 

La primera fase constitueix la base sobre la que es bastirà la segona, d’aportació ciutadana 
i debat de les alternatives, en què s’obrirà a la ciutadania i a les entitats concernides el 
debat al voltant de la solució presentada, les alternatives i les possibles modificacions o 
millores que s’hi puguin introduir.  

La fase d’aportació ciutadana es durà a terme a través de reunions, a dues o més bandes, 
entre les diferents parts interessades. Aquestes reunions seran públiques i les seves actes 
podran consultar-se a la pàgina web del procés.  

4.3. Fase de redacció del Projecte 

El resultat final del procés participatiu, incloses totes les millores i modificacions admeses 
sobre el present Projecte bàsic, servirà de base per a la redacció del Projecte executiu 
definitiu, que, posteriorment, seguirà l’habitual procediment d’informació pública i resolució 
d’al·legacions. 

4.4. Fase d’obra: Pla d’Atenció als Ciutadans (PAC) 

Durant l’obra, el Contractista adjudicatari durà a terme el Pla d’Atenció als Ciutadans (PAC), 
pel qual es preveu la realització d’una campanya d’informació al llarg de tota la durada dels 
treballs per part d’empreses especialitzades en comunicació i atenció al públic.  

Aquestes s’encarregaran de gestionar la relació entre els ciutadans i les obres, garantint la 
difusió de les informacions rellevants relacionades amb el desenvolupament dels treballs, 
afeccions, desviaments, així com l’atenció a veïns i comerciants de la zona.  
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1. Introducció 

En compliment de l’article 132 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (RD 1098/2001, de 12 d’octubre) i de l’article 124.1 del RDL 
2/2000, de 16 de juny, de contractes de les administracions públiques s’elabora el present 
Annex de la Memòria, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament dels 
treballs. 

És objecte del present Annex definir l’ordre d’execució en diferents zones i fases amb 
l’objectiu de desenvolupar els treballs amb la major brevetat i seguretat, tot optimitzant 
costos i terminis i, en especial, minimitzar les molèsties als veïns de la zona. Per aquest 
motiu s’estudien detalladament les diferents fases d’obra, possibles alteracions o 
desviaments provisionals de trànsit, així com les afectacions al transport públic, vianants i 
bicicletes. 

En la planificació i l’organització de l’obra s’han considerat els següents objectius:  

• Garantir el pas de vianants.  
• Garantir la mobilitat en bicicleta.  
• Garantir l’accés al transport públic. 
• Garantir l’accés als habitatges i comerços dins de l’àmbit del present Projecte bàsic, 

així com a qualsevol altre lloc d’interès general. 
• Garantir l’accés de vehicles als aparcaments dins de l‘àmbit del present projecte.  
• Minimitzar l’afecció al trànsit.  
• Minimitzar el període d’afectació en cada tram i sentit. 
• Minimitzar la duració total de les obres. 

Per reduir les afeccions es planteja l’execució en diferents fases. Aquests fases hauran de 
ser validades pel Comitè d’Obres de l’Ajuntament de Barcelona abans de l’inici de l’execució 
dels treballs. 
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2. Organització de l’obra 

La intervenció en una via com l’Avinguda Diagonal requereix d’un notable esforç per tal de 
minimitzar-ne les afeccions i fer-la compatible amb l’activitat quotidiana de la ciutat. 

La transformació suposa intervenir sobre uns 290.000 m2. Malgrat la magnitud d’aquesta 
obra, i per tal de reduir el màxim els efectes negatius sobre veïns i comerciants, s’aposta 
per compartimentar la seva execució en diferents trams i fases, amb l’objectiu que les obres 
no afectin cada façana més de 6 a 9 mesos.  

Es preveu comptar amb dos equips de treball, de manera a poder actuar simultàniament 
sobre dos trams en cada instant de temps. Aquesta simultaneïtat, unida als sol·lapaments 
entre les diferents fases i activitats, i al fet de treballar els set dies de la setmana, permetran 
d’executar la totalitat del projecte en tan sols 28 mesos.  

Les fases de l’obra s’han organitzat de manera que els dos trams en què es realitzen 
treballs de manera simultània no siguin mai colindants. Així, es pretèn compartimentar 
també les rutes alternatives, de manera a evitar l’addició de les pertorbacions en el trànsit 
degudes a l’actuació en un tram i en l’altre.   

2.1. Trams de l’obra 

A fi de minimitzar el temps d’intervenció sobre cada façana, es preveu tramificar i 
compartimentar les actuacions. La definició dels trams es basa en el concepte de super-illa 
tal i com es preveu en el PMU. Així, es preveu treballar de dues en dues o de tres en tres 
quadrícules, segons queden ordenades per les xarxes bàsica i local de la ciutat. D’aquesta 
manera, només s’afecta al mateix temps una zona formada per un nombre petit d’illes del 
teixit urbà, garantint en tot moment la fàcil definició de rutes alternatives sempre a través de 
carrers de la xarxa bàsica. Es mostra a títol d’exemple la definició de l’entramat de super-
illes al voltant de Diagonal a la zona de Poblenou (Magrinyà i Rueda, 2003). 

 
Figura A5.1. Exemple d’entramat de super-illes a la zona de Poblenou (Magrinyà i Rueda, 2003) 
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Tot i les alteracions que es pugin donar en el teixit urbà, aquesta planificació de les obres 
permet desplaçar el trànsit aprofitant el potencial de la quadrícula de l’eixample, sense 
severes afectacions en el mateix. Així, s’ha dividit l’àmbit del projecte en un total de sis 
trams, definits de manera que resulti senzill d’establir rutes alternatives. Es preveu que les 
obres en cada tram durin només entre 6 i 9 mesos, amb la intenció d’afectar el mínim 
possible al benestar de la població. 

2.1.1. Tram A: Plaça Francesc Macià – Carrer de Muntaner 

• Longitud: 520 m 
• Secció inicial: Alternativa 0B 
• Secció final: Passeig 
• Rutes alternatives: 

- Besòs-mar: Urgell – París; Urgell – Buenos Aires – Villarroel 
- Llobregat-muntanya: Londres – Avinguda Sarrià 

• Durada prevista dels treballs: 190 dies 
• Període de proves: 60 dies (conjuntament amb tram B) 

2.1.2. Tram B: Carrer de Muntaner – Carrer de Balmes 

• Longitud: 450 m 
• Secció inicial: Alternativa 0B 
• Secció final: Passeig 
• Rutes alternatives: 

- Besòs-mar: Urgell – París; Urgell – Buenos Aires – Casanova – Travessera 
de Gràcia – Balmes 

- Llobregat-muntanya: Aribau – Londres – Casanova; Provença – Casanova  
• Durada prevista dels treballs: 190 dies 
• Període de proves: 60 dies 

2.1.3. Tram C: Carrer de Balmes – Rosselló/Roger de Llúria 

El Tram C és l’únic en què existeixen dues seccions inicials diferents. A fi de distinguir-les, 
es pot subdividir en Tram C1 i Tram C2. No obstant, de cara a la definició de rutes 
alternatives, és necessari considerar-los conjuntament. 

• Àmbit: 
- Tram C1: Carrer de Balmes – Passeig de Gràcia 
- Tram C2: Passeig de Gràcia – Rosselló/Roger de Llúria 

• Longitud: 740 m 
- Tram C1: 420 m 
- Tram C2: 320 m 

• Secció inicial:  
- Tram C1: Alternativa 0B 
- Tram C2: Alternativa 0A 
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• Secció final: Passeig  
• Rutes alternatives: 

- Besòs-mar: Balmes – Rosselló  
- Llobregat-muntanya: Provença – Aribau; Roger de Llúria – Còrsega – Gran 

de Gràcia  
• Durada prevista dels treballs: 210 dies 
• Període de proves: 60 dies (conjuntament amb trams D i E) 

2.1.4. Tram D: Rosselló/Roger de Llúria – Passeig de Sant Joan 

• Longitud: 600 m 
• Secció inicial: Alternativa 0A 
• Secció final: Passeig 
• Rutes alternatives: 

- Besòs-mar: Pau Clarís – València; Rosselló – Passeig de Sant Joan 
- Llobregat-muntanya: Mallorca – Passeig de Gràcia; Passeig de Sant Joan – 

Còrsega 
• Durada prevista dels treballs: 270 dies 
• Període de proves: 60 dies (conjuntament amb trams C i E) 

2.1.5. Tram E: Passeig de Sant Joan – Carrer d’Aragó 

• Longitud: 560 m 
• Secció inicial: Alternativa 0A 
• Secció final: Passeig 
• Rutes alternatives: 

- Besòs-mar: Passeig de Sant Joan – Gran Via; Passeig de Sant Joan – 
Consell de Cent 

- Llobregat-muntanya: Gran Via – Marina – Mallorca; Gran Via – Padilla – 
Mallorca; Gran Via – Marina – Aragó; Gran Via – Padilla – Aragó 

• Durada prevista dels treballs: 245 dies 
• Període de proves: 60 dies 

2.1.6. Tram F: Carrer d’Aragó – Plaça de les Glòries 

• Longitud: 800 m 
• Secció inicial: Alternativa 0C 
• Secció final: Rambla 
• Rutes alternatives: 

- Besòs-mar: Passeig de Sant Joan – Gran Via 
- Llobregat-muntanya: Gran Via – Passeig de Sant Joan; Aragó – Marina – 

Mallorca; Aragó – Padilla – Mallorca 
• Durada prevista dels treballs: 200 dies 
• Període de proves: 60 dies 
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2.2. Fases d’organització de l’obra 

L’estat inicial de l’àmbit varia en funció del tram considerat. S’han identificat tres seccions 
tipus diferents, identificades com a Alternativa 0A, Alternativa 0B i Alternativa 0C. La seva 
disposició és la següent: 

Secció inicial Àmbit Trams Secció final 
Alternativa 0A Passeig de Gràcia – Plaça Neruda Tram C2 

Tram D 
Tram E 

Passeig 

Alternativa 0B Plaça Francesc Macià – Passeig de Gràcia Tram A 
Tram B 
Tram C1 

Passeig 

Alternativa 0C Plaça Neruda – Plaça Glòries Tram F Rambla 
Taula A5.1. Distribució de seccions inicials i finals segons el tram d’obra 

La secció tipus final (estat projectat) és idèntica en el cas de les Alternatives 0A i 0B (secció 
en passeig), però no en el cas de l’Alternativa 0C (secció en rambla). Així, per a cada una 
de les situacions inicials diferents es defineix una seqüència d’actuacions sobre la secció. 

A l’hora de definir les diferents fases, s’ha partit de les següents premises: 

• Mantenir en tot moment l’ús d’ambdues voreres. 
• Mantenir en tot moment un mínim de dos carrils oberts per sentit. 
• Mantenir en tot moment un espai per a la circulació de bicicletes en cada sentit. 
• En aquells trams on existeix, mantenir la circulació d’autobusos fins a la inauguració 

del tramvia. 
• Minimitzar els desviaments o intervencions provisionals. 
• Minimitzar el nombre d’actuacions i la durada dels treballs sobre cada secció. 
• Minimitzar la durada total de les obres. 

S’opta per una intervenció asimètrica sobre la secció, favorable de cara a la definició de 
rutes alternatives: en no treballar-se al mateix temps en una i altra vorera –o en una i altra 
calçada–, la pèrdua de secció útil d’una pot ser absorbida per l’altra i viceversa.   

A fi de minimitzar la durada total de les obres, es contempla la possibilitat d’executar més 
d’un tram simultàniament, sempre que aquests trams no siguin adjacents. Es preveu 
executar els sis trams del projecte dos a dos, de manera simultània, mantenint sempre dos 
trams de separació entre els dos en què es treballa. D’aquesta manera, es pretèn evitar el 
sol·lapament entre les rutes alternatives. 

2.2.1. Fase 0: Treballs previs 

S’inclouen en aquesta fase aquelles actuacions que no es dónen dins del propi tronc de la 
Diagonal, sinó en les zones adjacents, així com intervencions puntuals que calgui executar 
prèviament sobre qualsevol tram. S’hi inclouen: 
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• Modificació de l’estació de Francesc Macià, d’andana central a andanes laterals i de 
final de línia a estació passant.  

• Trasllat de l’estació de Glòries des de la seva ubicació actual a l’Avinguda Meridiana 
fins al seu espai reservat a l’interior del Parc de les Glòries, a fi d’esdevenir un potent 
intercanviador entre les diferents línies de tramvia i metro. 

• Serveis afectats no tramificats. 

Es preveu que la durada d’aquestes actuacions sigui breu i que es resolguin en cada punt 
mitjançant talls de carrils i desviaments provisionals. 

2.2.2. Alternativa 0A (Trams C2, D, E) 

2.2.2.1. Fases C2.1, D.1, E.1  

En una primera fase, es talla la circulació en la calçada lateral del costat mar (essent la 
secció simètrica, la mateixa solució pot definir-se per al costat muntanya) i s’ocupa part de 
la terciana del mateix costat, invalidant-la per a la circulació de vianants, però mantenint-hi 
obert un carril per a bicicletes. La pèrdua de dos carrils en sentit Besòs en el lateral es 
compensa canviant el sentit d’un dels dos carrils en sentit Llobregat del central. Així, es 
mantenen oberts tres carrils per sentit. Excepcionalment, i de manera exclusiva en el tram 
d’actuació, es permet el gir a la dreta des de la calçada central en sentit Besòs. 

Es procedeix a la demolició de vorades i paviments tant de la calçada lateral com de la 
terciana, tot respectant la posició de l’arbrat, que es tutoritzarà per a evitar que les 
actuacions en puguin comprometre l’estabilitat. Es posarà la màxima diligència en evitar que 
els treballs afectin les arrels de l’arbrat. 

Es procedeix a continuació als moviments de terres necessaris per a la formació de la nova 
rasant, inclòs el pas de serveis per la nova vorera. Aquestes operacions se sol·lapen amb 
les anteriors a fi de garantir la continuïtat en els serveis que es traslladen des de la terciana. 
Es procedirà, doncs, des de l’exterior al centre del carrer. 

Els treballs d’execució de guals, vorades i escocells, així com del ferm bituminós de la nova 
calçada, poden començar abans que acabin els de pas de serveis. En darrer lloc, 
s’executaran els paviments de la nova vorera, inclosa la col·locació de mobiliari urbà. 

 
Figura A5.1. Fases C2.1, D.1, E.1 
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2.2.2.2. Fases C2.2, D.2, E.2  

Un cop la nova secció de vorera i calçada obertes al trànsit, l’actuació se centra sobre el 
tram de vorera restant, així com sobre la terciana i part de la calçada central. S’elimina un 
carril de circulació en sentit Besòs, traslladant el carril bus en conseqüència. Resten oberts 
dos carrils de circulació en sentit Besòs i tres en sentit Llobregat. En ambdós sentits es 
manté el carril bus. El tram de calçada recentment obert es reserva a la circulació de 
bicicletes, mentre que els vianants transiten ja per la nova vorera. 

S’actua de manera paral·lela sobre la vorera i la terciana. En la terciana, les operacions de 
demolició del paviment es combinen amb el transplantament de l’arbrat existent, que és 
traslladat a viver.  

Un cop realitzades les operacions de moviment de terres, pavimentació i acabats, es deixen 
totalment acabades la vorera, la banda de serveis i la calçada del costat mar. Tan sols la 
senyalització és provisional: sobre la calçada recentment executada es delimiten, de fora 
cap a dins, un carril bus de 3 m d’ample, dos carrils convencionals de 2,5 m d’ample i un 
carril bici d’1,5 m d’ample, que vehicularan la circulació en sentit Besòs durant la resta dels 
treballs i fins a la inauguració del servei de tramvia.  

 
Figura A5.2. Fases C2.2, D.2, E.2 

2.2.2.3. Fases C2.3, D.3, E.3  

En traslladar el trànsit en sentit Besòs a la nova calçada, l’antiga calçada central queda lliure 
per acollir la totalitat del trànsit en sentit Llobregat. S’actua, doncs, de manera íntegra, tant 
sobre el lateral com sobre la terciana, el què permet reduir lleugerament els temps 
d’execució. També es reclama una certa part de la calçada central, de manera a poder 
executar totalment la calçada del costat muntanya. 

En aquesta fase, es transplanta a viver la segona filera d’arbrat i es deixen totalment 
acabades la calçada del costat muntanya i la major part de la vorera del mateix costat, 
inclòs el pas de serveis, el mobiliari urbà i la senyalització. De la mateixa manera que en la 
fase anterior, es delimiten un carril bus, dos carrils convencionals i un carril bici provisionals 
sobre la calçada novament executada.  
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Figura A5.3. Fases C2.3, D.3, E.3 

2.2.2.4. Fases C2.4, D.4, E.4 

En aquesta fase ja només queden per executar la infraestructura tramviària i una petita 
banda de vorera, corresponent a la vorera prèviament existent. El trànsit es vehicula ja per 
les calçades definitives, inclòs el carril bici, i els vianants han recuperat la major part del seu 
espai. D’aquesta manera, l’execució de la via pot continuar de manera  tan deslligada com 
és possible de la resta de fluxes de la via.  

Un cop realitzada la demolició de la calçada central i donat forma a la nova rasant, es 
replanten les dues fileres d’arbres traslladats. La construcció de les parades es pot realitzar 
en paral·lel a la via, igual que les canalitzacions i cruïlles de via. Les catenàries, així com els 
acabats d’urbanització i parades s’han d’executar sobre via acabada. Es aconsellable la 
instal·lació de les marquesines el més tard possible, amb l’objectiu d’assegurar el seu estat 
de conservació en el moment de posada en funcionament de la línia. 

De manera paral·lela, s’acaba d’executar la banda de vorera restant. Es garantiran els 
accessos a les propietats mitjançant planxes per al creuament de rases.  

 
Figura A5.4. Fases C2.4, D.4, E.4 

2.2.2.5. Fase Final (C2.5, D.5, E.5) 

Al final de les feines amb un fort component tecnològic, i en particular a l’acabament de la 
connexió tramviària, s’ha de preveure un període de temps per a realitzar les proves pròpies 
d’aquests processos. 
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Es mantindrà la circulació d’autobusos durant tot el període de proves i fins a l’obertura al 
públic de la unió tramviària. En aquest punt, s’aprofitarà la flexibilitat pròpia de la secció per 
a redistribuir les amplades de carril des de la secció provisional (1 carril bus + 2 carrils de 
circulació + 1 carril bici per sentit) fins a la secció final (3 carrils de circulació + 1 carril bici 
per sentit). Aquesta redistribució es pot efectuar només amb pintura i elements separadors, 
sense haver d’intervenir de nou sobre la secció. 

 
Figura A5.4. Fases C2.5, D.5, E.5 

2.2.3. Alternativa 0B (Trams A, B, C1) 

El cas de l’Alternativa 0B resulta més senzill que l’anterior, ja que es permet d’aprofitar les 
voreres i bandes de serveis de la secció inicial, havent-se de treballar només en l’àmbit de 
les calçades i tercianes. Així mateix, la majoria de serveis existents en l’àmbit discorren ja 
per sota de les voreres, de manera que no resulten afectats pels treballs.  

2.2.3.1. Fases A.1, B.1, C1.1 

En un primer lloc, es tancarà el lateral del costat mar (de la mateixa manera que en el cas 
anterior, donada la simetria de la secció és possible realitzar les actuacions de manera 
equivalent tot començant pel costat muntanya, però es manté el criteri per coherència), així 
com la terciana del mateix costat i part de la calçada central, a la què es restarà un carril en 
sentit Llobregat, traslladant la resta de carrils en consonància. Així, la reducció de carrils de 
circulació és d’un per sentit: el del lateral en sentit Llobregat i el del central en sentit Besòs. 
La circulació de bicicletes en sentit Besòs es desvia pel carril bici del sentit contrari. A fi de 
permetre-ho, es redueix l’amplada del carril del lateral de 3 m a 2,5 m. 

S’eliminen les tercianes i es transplanten els arbres a viver per al seu posterior replantament. 
S’aconsegueix així executar totalment la calçada en sentit Besòs, en què, de la mateixa 
manera que en el cas anterior, es delimiten un carril bus, dos carrils convencionals i un carril 
bici provisionals. 



 

 
Document nº 1: Memòria. Annex 5: Pla d’Obra 12 

 

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

 
Figura A5.6. Fases A.1, B.1, C1.1 

2.2.3.2. Fases A.2, B.2, C1.2  

Amb el trànsit en sentit Besòs circulant per la nova calçada, la totalitat del trànsit en sentit 
Llobregat es pot desviar per la calçada central. Els treballs a executar són exactament els 
simètrics que en el cas de la primera fase. Així, al final d’aquesta fase es pot obrir al trànsit 
també la calçada del costat muntanya, sobre la què es delimiten provisionalment els carrils 
per a la circulació de bicicletes ,autobusos i vehicles convencionals. 

 
Figura A5.7. Fases A.2, B.2, C1.2 

2.2.3.3. Fases A.3, B.3, C1.3  

En arribar a aquesta fase, només queda per executar la infraestructura tramviària, el què 
permet que l’execució de la mateixa continuï de manera tan deslligada com és possible de 
la resta de fluxes de la via.  

Aquesta fase és molt similar a les fases C2.4, D.4 i E.4, amb l’excepció que no cal actuar de 
manera paral·lela sobre una banda de vorera: un cop realitzada la demolició de la calçada 
central i donat forma a la nova rasant, es replanten les dues fileres d’arbres traslladats. La 
construcció de les parades es pot realitzar en paral·lel a la via, igual que les canalitzacions i 
cruïlles. Les catenàries, així com els acabats d’urbanització i parades s’han d’executar sobre 
via acabada. Les marquesines s’instal·len el més tard possible, per tal d’assegurar el seu 
estat de conservació en el moment de posada en funcionament de la línia. 
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Figura A5.8. Fases A.3, B.3, C1.3 

2.2.3.4. Fase Final (A.4, B.4, C1.4) 

Al final de les feines amb un fort component tecnològic, i en particular a l’acabament de la 
connexió tramviària, s’ha de preveure un període de temps per a realitzar les proves pròpies 
d’aquests processos. 

Es mantindrà la circulació d’autobusos durant tot el període de proves i fins a l’obertura al 
públic de la unió tramviària. En aquest punt, s’aprofitarà la flexibilitat pròpia de la secció per 
a redistribuir les amplades de carril des de la secció provisional (1 carril bus + 2 carrils de 
circulació + 1 carril bici per sentit) fins a la secció final (3 carrils de circulació + 1 carril bici 
per sentit). Aquesta redistribució es pot efectuar només amb pintura i elements separadors, 
sense haver d’intervenir de nou sobre la secció. 

 
Figura A5.9. Fases A.4, B.4, C1.4 

2.2.4. Alternativa 0C (Tram F) 

Sobre el Tram F es produeix la intervenció més lleugera de totes, ja que s’aprofiten la 
majoria d’elements previs: rambla central, ajardinaments i la major part de les voreres. 
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2.2.4.1. Fase F.1  

Es comença ocupant les parts de les calçades més properes a les voreres, així. S’eliminen 
les quatre fileres d’estacionament existents en l’actualitat, deixant l’espai restant en la 
calçada exclusivament per a la circulació. Això permet de mantenir els dos carrils per sentit.  

En el costat mar, s’enderroca llavors la vorera fins a la primera línia d’arbrat per a construir 
la nova calçada. En el costat muntanya, s’enderroca exclusivament la vorada, a fi de 
permetre l’eixamplament de la vorera.  

Figura A5.10. Fase F.1 

2.2.4.2. Fase F.2  

En aquesta segona fase s’ocupen les parts de les calçades més properes a la rambla 
central, es finalitzen les noves calçades i s’executa la totalitat de la infraestructura tramviària.  

La circulació es desvia per la calçada nova. Els vianants circulen ja per les voreres en el seu 
estat final. A l’acabament d’aquesta fase, es poden posar en servei ambdues calçades, tant 
en sentit Llobregat com Besòs, cosa que permet traslladar-hi el carril bici i augmentar l’espai 
disponible per als vianants sobre la rambla central. 

Figura A5.11. Fase F.2 
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2.2.4.6. Fase Final (F.3) 

Donat que en aquest tram no existeix trànsit d’autobusos, no és necessari realitzar cap 
modificació addicional sobre la secció. La fase F.3 correspòn, doncs, exclusivament a les 
proves de funcionament del tramvia. 

Opcionalment, i de manera paral·lela, es podria incloure també en la fase F.3 la 
reurbanització de la rambla central, a fi de substituir-ne l’actual paviment bituminós per 
paviment de panot.  

Figura A5.15. Fase F.3  



 

 
Document nº 1: Memòria. Annex 5: Pla d’Obra 16 

 

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

3. Gestió de la mobilitat en fase d’obra 

Les fases de l’obra s’han definit de manera que, per a cada una d’elles, resulti senzill 
d’establir rutes alternatives per la trama de l’Eixample. En tot cas, es preveu garantir en tot 
moment un mínim de dos carrils útils per sentit sobre la pròpia Diagonal, així com un carril 
bici per sentit i l’ús d’ambdues voreres. Les operacions que puguin implicar talls puntuals de 
trànsit o tancament de carrils per sobre d’aquest nivell es realitzaran preferentment a l’estiu 
o en cap de setmana. 

La definició d’itineraris alternatius resulta molt més senzilla als trams més propers al Besòs, 
on la trama de l’Eixample es pot aprofitar en tot el seu potencial, què en l’anomenada 
Diagonal Central, on la discontinuïtat viària de Gràcia suposa una complicació afegida. En 
els Plànols del Pla d’Obra es mostren, per a cada tram i fase, les principals rutes 
alternatives identificades. La senyalització prevista en aquests casos seguirà el que 
estableix el Manual de senyalització vial per obres de l’Ajuntament de Barcelona. 

La circulació d’autobusos, així com les seves respectives parades i carrils reservats, estaran 
garantits durant tot el període de treballs, incloses les proves finals, i fins a la posada oficial 
en servei de la connexió tramviària. 

3.1. Fase 0 

En la Fase 0, s’executen els treballs previs en qualsevol punt de l’àmbit del Projecte, així 
com la reforma de l’estació de Francesc Macià i el trasllat de l’estació de Glòries. En 
aquesta fase, es poden produir ocupacions puntuals de carrils, que seran resoltes amb els 
oportuns talls i desviaments. 

Es preveu que els dos equips treballin de manera simultània en punts diferenciats de 
l’avinguda, tant durant els treballs previs com durant el trasllat i reforma de les respectives 
estacions finals.   

 
Figura A5.16. Fase 0 

3.2. Fases A i F 

S’inicia l’obra pels seus extrems, amb l’objectiu de permetre l’obertura esglaonada de la 
xarxa tramviària, de manera que se’n puguin començar a aprofitar els beneficis abans de 
l’acabament dels treballs.   
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Figura A5.17. Fases A i F 

Un dels equips treballa en el tram A, mentre l’altre ho fa en el tram F. Sobre cada tram, les 
activitats es desenvolupen segons es detalla en la secció anterior. Malgrat la diferència en la 
longitud dels trams, la menor càrrega d’activitats del tram F, el més llarg, té com a resultat 
que les durades de la intervenció siguin comparables.  

Al final d’aquesta fase, es pot obrir a la circulació tramviària el tram Glòries – Plaça Neruda, 
permetent així de connectar el Trambesòs amb la L2 del metro. 

3.3. Fases B i D 

 
Figura A5.17. Fases B i D 

L’equip que treballava en el tram A es desplaça al tram colindant. L’equip que executava el 
tram F continua els treballs en el tram D. Això causarà que la infraestructura tramviària, 
disponible en el tram D des del final d’aquesta fase, no es pugui utilitzar fins que no 
s’executin els trams C i E, però en contrapartida permet evitar que, en una darrera fase, 
s’intervingui simultàniament sobre els trams C i D, creant una zona d’afectació de 1,35 km 
de longitud en la part més cèntrica de l’avinguda, per a la què es fa molt difícil establir rutes 
alternatives clares. 

Per contra, en treballar-se sobre dos trams no contigus, es pot mantenir en funcionament el 
tram C, de manera que, d’una banda, es compartimenta la pertorbació del trànsit deguda a 
l’actuació sobre cada tram i, de l’altra, el tram intermig es pot utilitzar per a enllaçar unes 
rutes alternatives amb les altres. 

Al final d’aquesta fase, es pot obrir a la circulació tramviària el tram Francesc Macià – Bon 
Pastor / Muntaner / Aribau.  
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3.4. Fases C i E 

 
Figura A5.17. Fases C i E 

Els darrers trams que s’executen són el C i l’E. En el tram C, s’actua de manera simultània 
en els subtrams C1 i C2.  

De la mateixa manera que en el cas anterior, en treballar-se sobre dos trams no contigus, 
es pot mantenir en funcionament el tram C, de manera que, d’una banda, es compartimenta 
la pertorbació del trànsit deguda a l’actuació sobre cada tram i, de l’altra, el tram intermig es 
pot utilitzar per a enllaçar unes rutes alternatives amb les altres. 

Al final d’aquesta fase, es relliga la circulació tramviària tot al llarg del nou eix, es poden 
realitzar les darreres proves de funcionament global i posar en servei la línia.  

  



 

 

 

 

 

Apèndix 2: 

Cronograma 

 



Id Nombre de tarea Duración

1 TOTAL PROJECTE 845 días

2 Acta de Replantejament 0 días

3 Treballs preliminars 15 días

4 Fase 0 110 días

5 Treballs previs 30 días

6 Reforma Parada F. Macià 45 días

7 Enderrocs i demolicions 10 días

8 Moviments de terres 15 días

9 Pas de serveis 10 días

10 Posta de via 15 días

11 Acabats 15 días

12 Trasllat Parada Glòries 80 días

13 Enderrocs i demolicions 20 días

14 Moviments de terres 25 días

15 Pas de serveis 15 días

16 Posta de via 25 días

17 Acabats 20 días

18 Tram A 190 días

19 Fase A.1 60 días

20 Enderrocs i demolicions 10 días

21 Jardineria 20 días

22 Moviments de terres 15 días

23 Urbanització i pavimentació 20 días

24 Elements urbans 15 días

25 Obertura calçada s. Besòs 0 días

26 Fase A.2 55 días

27 Enderrocs i demolicions 10 días

28 Jardineria 20 días

29 Moviments de terres 15 días

30 Urbanització i pavimentació 20 días

31 Elements urbans 15 días

32 Obertura calçada s. Llobregat 0 días

33 Fase A.3 75 días

34 Enderrocs i demolicions 15 días

35 Moviments de terres 25 días

36 Pas de serveis 20 días

37 Posta de via 25 días

38 Jardineria 25 días

39 Acabats 20 días

40 Tram B 250 días

41 Fase B.1 60 días

42 Enderrocs i demolicions 10 días

43 Jardineria 20 días

44 Moviments de terres 15 días

45 Urbanització i pavimentació 20 días

46 Elements urbans 15 días

47 Obertura calçada s. Besòs 0 días

48 Fase B.2 55 días

49 Enderrocs i demolicions 10 días

50 Jardineria 20 días

51 Moviments de terres 15 días

TOTAL PROJECTE

Acta de Replantejament

15 días Treballs preliminars

Fase 0 Fase 0

30 días Treballs previs

Reforma Parada F. Macià Reforma Parada F. Macià

10 días Enderrocs i demolicions

15 días Moviments de terres

10 días Pas de serveis

15 días Posta de via

15 días Acabats

Trasllat Parada Glòries Trasllat Parada Glòries

20 días Enderrocs i demolicions

25 días Moviments de terres

15 días Pas de serveis

25 días Posta de via

20 días Acabats

Tram A Tram A

Fase A.1 Fase A.1

10 días Enderrocs i demolicions

20 días Jardineria

15 días Moviments de terres

20 días Urbanització i pavimentació

15 días Elements urbans

Obertura calçada s. Besòs

Fase A.2 Fase A.2

10 días Enderrocs i demolicions

20 días Jardineria

15 días Moviments de terres

20 días Urbanització i pavimentació

15 días Elements urbans

Obertura calçada s. Llobregat

Fase A.3 Fase A.3

15 días Enderrocs i demolicions

25 días Moviments de terres

20 días Pas de serveis

25 días Posta de via

25 días Jardineria

20 días Acabats

Tram B Tram B

Fase B.1 Fase B.1

10 días Enderrocs i demolicions

20 días Jardineria

15 días Moviments de terres

20 días Urbanització i pavimentació

15 días Elements urbans

Obertura calçada s. Besòs

Fase B.2 Fase B.2

10 días Enderrocs i demolicions

20 días Jardineria

15 días Moviments de terres
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Id Nombre de tarea Duración

52 Urbanització i pavimentació 20 días

53 Elements urbans 15 días

54 Obertura calçada s. Llobregat 0 días

55 Fase B.3 75 días

56 Enderrocs i demolicions 15 días

57 Moviments de terres 25 días

58 Pas de serveis 20 días

59 Posta de via 25 días

60 Jardineria 25 días

61 Acabats 20 días

62 Fase Final (A.4, B.4) 60 días

63 Proves de funcionament (Trams A, B)60 días

64 Inauguració parada Bon Pastor/Muntaner0 días

65 Tram C 210 días

66 Fase C1.1 60 días

67 Enderrocs i demolicions 10 días

68 Jardineria 20 días

69 Moviments de terres 15 días

70 Urbanització i pavimentació 20 días

71 Elements urbans 15 días

72 Fase C1.2 55 días

73 Enderrocs i demolicions 10 días

74 Jardineria 20 días

75 Moviments de terres 15 días

76 Urbanització i pavimentació 20 días

77 Elements urbans 15 días

78 Fase C1.3 75 días

79 Enderrocs i demolicions 15 días

80 Moviments de terres 25 días

81 Pas de serveis 20 días

82 Posta de via 25 días

83 Jardineria 25 días

84 Acabats 20 días

85 Fase C2.1 45 días

86 Enderrocs i demolicions 10 días

87 Moviments de terres 10 días

88 Pas de serveis 15 días

89 Urbanització i pavimentació 15 días

90 Elements urbans 15 días

91 Fase C2.2 35 días

92 Enderrocs i demolicions 10 días

93 Jardineria 15 días

94 Moviments de terres 10 días

95 Pas de serveis 10 días

96 Urbanització i pavimentació 15 días

97 Elements urbans 10 días

98 Obertura calçada s. Besòs 0 días

99 Fase C2.3 65 días

100 Enderrocs i demolicions 15 días

101 Jardineria 20 días

102 Moviments de terres 25 días

20 días Urbanització i pavimentació

15 días Elements urbans

Obertura calçada s. Llobregat

Fase B.3 Fase B.3

15 días Enderrocs i demolicions

25 días Moviments de terres

20 días Pas de serveis

25 días Posta de via

25 días Jardineria

20 días Acabats

Fase Final (A.4, B.4) Fase Final (A.4, B.4)

60 días Proves de funcionament (Trams A, B)

Inauguració parada Bon Pastor/Muntaner

Tram C Tram C

Fase C1.1 Fase C1.1

10 días Enderrocs i demolicions

20 días Jardineria

15 días Moviments de terres

20 días Urbanització i pavimentació

15 días Elements urbans

Fase C1.2 Fase C1.2

10 días Enderrocs i demolicions

20 días Jardineria

15 días Moviments de terres

20 días Urbanització i pavimentació

15 días Elements urbans

Fase C1.3 Fase C1.3

15 días Enderrocs i demolicions

25 días Moviments de terres

20 días Pas de serveis

25 días Posta de via

25 días Jardineria

20 días Acabats

Fase C2.1 Fase C2.1

10 días Enderrocs i demolicions

10 días Moviments de terres

15 días Pas de serveis

15 días Urbanització i pavimentació

15 días Elements urbans

Fase C2.2 Fase C2.2

10 días Enderrocs i demolicions

15 días Jardineria

10 días Moviments de terres

10 días Pas de serveis

15 días Urbanització i pavimentació

10 días Elements urbans

Obertura calçada s. Besòs

Fase C2.3 Fase C2.3

15 días Enderrocs i demolicions

20 días Jardineria

25 días Moviments de terres
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Id Nombre de tarea Duración

103 Pas de serveis 20 días

104 Urbanització i pavimentació 20 días

105 Elements urbans 15 días

106 Obertura calçada s. Llobregat 0 días

107 Fase C2.4 65 días

108 Enderrocs i demolicions 15 días

109 Moviments de terres 20 días

110 Pas de serveis 15 días

111 Posta de via 25 días

112 Jardineria 25 días

113 Acabats 15 días

114 Tram F 260 días

115 Fase F.1 90 días

116 Enderrocs i demolicions 20 días

117 Moviments de terres 25 días

118 Pas de serveis 25 días

119 Urbanització i pavimentació 25 días

120 Elements urbans 15 días

121 Fase F.2 110 días

122 Enderrocs i demolicions 20 días

123 Moviments de terres 25 días

124 Pas de serveis 15 días

125 Urbanització i pavimentació 20 días

126 Posta de via 30 días

127 Jardineria 15 días

128 Acabats 25 días

129 Obertura calçada s. Besòs 0 días

130 Obertura calçada s. Llobregat 0 días

131 Fase Final (F.3) 60 días

132 Proves de funcionament (Tram F) 60 días

133 Inauguració parada Neruda/Monumental0 días

134 Tram D 270 días

135 Fase D.1 65 días

136 Enderrocs i demolicions 10 días

137 Moviments de terres 15 días

138 Pas de serveis 25 días

139 Urbanització i pavimentació 20 días

140 Elements urbans 15 días

141 Fase D.2 45 días

142 Enderrocs i demolicions 10 días

143 Jardineria 20 días

144 Moviments de terres 15 días

145 Pas de serveis 10 días

146 Urbanització i pavimentació 15 días

147 Elements urbans 10 días

148 Obertura calçada s. Besòs 0 días

149 Fase D.3 80 días

150 Enderrocs i demolicions 15 días

151 Jardineria 20 días

152 Moviments de terres 25 días

153 Pas de serveis 25 días

20 días Pas de serveis

20 días Urbanització i pavimentació

15 días Elements urbans

Obertura calçada s. Llobregat

Fase C2.4 Fase C2.4

15 días Enderrocs i demolicions

20 días Moviments de terres

15 días Pas de serveis

25 días Posta de via

25 días Jardineria

15 días Acabats

Tram F Tram F

Fase F.1 Fase F.1

20 días Enderrocs i demolicions

25 días Moviments de terres

25 días Pas de serveis

25 días Urbanització i pavimentació

15 días Elements urbans

Fase F.2 Fase F.2

20 días Enderrocs i demolicions

25 días Moviments de terres

15 días Pas de serveis

20 días Urbanització i pavimentació

30 días Posta de via

15 días Jardineria

25 días Acabats

Obertura calçada s. Besòs

Obertura calçada s. Llobregat

Fase Final (F.3) Fase Final (F.3)

60 días Proves de funcionament (Tram F)

Inauguració parada Neruda/Monumental

Tram D Tram D

Fase D.1 Fase D.1

10 días Enderrocs i demolicions

15 días Moviments de terres

25 días Pas de serveis

20 días Urbanització i pavimentació

15 días Elements urbans

Fase D.2 Fase D.2

10 días Enderrocs i demolicions

20 días Jardineria

15 días Moviments de terres

10 días Pas de serveis

15 días Urbanització i pavimentació

10 días Elements urbans

Obertura calçada s. Besòs

Fase D.3 Fase D.3

15 días Enderrocs i demolicions

20 días Jardineria

25 días Moviments de terres

25 días Pas de serveis
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Id Nombre de tarea Duración

154 Urbanització i pavimentació 30 días

155 Elements urbans 20 días

156 Obertura calçada s. Llobregat 0 días

157 Fase D.4 80 días

158 Enderrocs i demolicions 15 días

159 Moviments de terres 25 días

160 Pas de serveis 20 días

161 Posta de via 30 días

162 Jardineria 30 días

163 Acabats 20 días

164 Tram E 245 días

165 Fase E.1 55 días

166 Enderrocs i demolicions 10 días

167 Moviments de terres 15 días

168 Pas de serveis 20 días

169 Urbanització i pavimentació 15 días

170 Elements urbans 15 días

171 Fase E.2 40 días

172 Enderrocs i demolicions 10 días

173 Jardineria 15 días

174 Moviments de terres 15 días

175 Pas de serveis 10 días

176 Urbanització i pavimentació 15 días

177 Elements urbans 10 días

178 Obertura calçada s. Besòs 0 días

179 Fase E.3 75 días

180 Enderrocs i demolicions 15 días

181 Jardineria 20 días

182 Moviments de terres 25 días

183 Pas de serveis 20 días

184 Urbanització i pavimentació 25 días

185 Elements urbans 20 días

186 Obertura calçada s. Llobregat 0 días

187 Fase E.4 75 días

188 Enderrocs i demolicions 15 días

189 Moviments de terres 25 días

190 Pas de serveis 15 días

191 Posta de via 25 días

192 Jardineria 30 días

193 Acabats 20 días

194 Fase Final (C1.4, C2.5, D.5, E.5) 60 días

195 Remats 20 días

196 Proves de funcionament (Trams C, D, E) 60 días

197 Inauguració de la xarxa tramviària 0 días

198 Final del Projecte 0 días

30 días Urbanització i pavimentació

20 días Elements urbans

Obertura calçada s. Llobregat

Fase D.4 Fase D.4

15 días Enderrocs i demolicions

25 días Moviments de terres

20 días Pas de serveis

30 días Posta de via

30 días Jardineria

20 días Acabats

Tram E Tram E

Fase E.1 Fase E.1

10 días Enderrocs i demolicions

15 días Moviments de terres

20 días Pas de serveis

15 días Urbanització i pavimentació

15 días Elements urbans

Fase E.2 Fase E.2

10 días Enderrocs i demolicions

15 días Jardineria

15 días Moviments de terres

10 días Pas de serveis

15 días Urbanització i pavimentació

10 días Elements urbans

Obertura calçada s. Besòs

Fase E.3 Fase E.3

15 días Enderrocs i demolicions

20 días Jardineria

25 días Moviments de terres

20 días Pas de serveis

25 días Urbanització i pavimentació

20 días Elements urbans

Obertura calçada s. Llobregat

Fase E.4 Fase E.4

15 días Enderrocs i demolicions

25 días Moviments de terres

15 días Pas de serveis

25 días Posta de via

30 días Jardineria

20 días Acabats

Fase Final (C1.4, C2.5, D.5, E.5) Fase Final (C1.4, C2.5, D.5, E.5)

20 días Remats

60 días Proves de funcionament (Trams C, D, E)

Inauguració de la xarxa tramviària

Final del Projecte
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Índex de Plànols 

1. Trams d’Obra 

PO-TPO-001  Tram A 

PO-TPO-002  Tram B 

PO-TPO-003  Tram C 

PO-TPO-004  Tram D 

PO-TPO-005  Tram E 

PO-TPO-006  Tram F 

2. Fases d’Obra 

PO-AOA-001  Fases C2.1, D1 i E1 

PO-AOA-002  Fases C2.1, D1 i E2 

PO-AOA-003  Fases C2.3, D3 i E3 

PO-AOA-004  Fases C2.4, D3 i E4 

PO-AOA-005  Fases C2.5, D5 i E5 

PO-AOB-001  Fases A1, B1 i C1.1 

PO-AOB-002  Fases A2, B2 i C1.2 

PO-AOB-003  Fases A3, B3 i C1.3 

PO-AOB-004  Fases A4, B4 i C1.4 

PO-AOC-001  Fase F1 

PO-AOC-002  Fase F2 

PO-AOC-003  Fase F3 

3. Organització de l’Obra 

PO-FOB-001  Fase 0 

PO-FOB-002  Fases A i F 
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PO-FOB-003  Fases B i D 

PO-FOB-004  Fases C i E 
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