ANNEX 1. Proposta de línea de tramvia per a Rubí

PROPOSTA DE LÍNEA DE TRAMVIA PER A RUBÍ
Març 2011
(Basat en la versió de l’octubre del 2006)

El document que presentem a continuació va ser presentat a l’octubre del
2006 per Alternativa Ciutadana de Rubí. Cal destacar que aquesta versió de
fa 5 anys necessita una actualització important pel què fa a costos,
tecnologia necessària, etc., però creiem que és una bona base per donar a
conèixer el projecte i partir de la qual es pot començar a treballar per tal
d’assolir l’objectiu de ser una ciutat una amb mobilitat sostenible.

1. INTRODUCCIÓ
La present proposta pretén aportar una solució definitiva als problemes de mobilitat interns a Rubí.
Mitjançant un sistema de transport ràpid i eficient i que suposaria un avenç molt important respecte a l’actual
sistema de transport públic urbà de Rubí.
Al mateix temps, es proposen solucions viables per a les zones de població que queden fora de l’àrea del
tramvia i la mobilitat obligada al polígons industrials.
Finalment es té em compte l’interrelació amb les poblacions veïnes, i altres aspectes de racionalització de
l’explotació de la línia de tramvia.
La proposta que es fa es tècnica i econòmicament viable. L’acceptació o no de la mateixa correspon a una
decisió política.

2. CARACTERÍSTIQUES DE LA LÍNIA QUE ES PROPOSA:
La línia que es proposa tindria les següents característiques.
-

-

-

Una única línia de tramvia en forma de “8” amb intersecció central a les immediacions de l’estació de
Rubí dels FGC i amb dos bucles creuats:
o Bucle Nord: 5,6 Km (circulació dextrògira)
o Bucle sud: 3,6 Km (circulació levògira)
Ample de via: 1435 mm.
El recorregut és via única i unidireccional.
La major part del recorregut és segregat de la circulació rodada (excepte en llocs puntuals)
En tots els semàfors, el tramvia tindrà prioritat semafòrica. El tramvia sempre ha de tenir el semàfor en
verd. Això compota dues avantatges: Augmenta la velocitat mitja comercial, i disminueix el consum
d’energia elèctrica, al evitar-ne les frenades i acceleracions.
La velocitat mitja comercial de 25 Km/h (amb les parades incloses)
La capacitat de transport s’estableix en unes 1500 persones/h
La major part dels habitatges de Rubí estarien a menys de 350 m. d’una parada. (En particular tots els
que estan a dintre dels bucles)
El tramvia ocupa un carril de 2,5 m
S’utilitza com a taller de reparacions i manteniment els mateixos del FGC, ja que l’ample de via es el
mateix.
Tensió de funcionament: 750 V DC.

3. RECORREGUT QUE ES PROPOSA:
L’estació d’enllaç es situaria: a la Pl. Pearson (Sota un edifici de tallers infrautilitzats del FGC i el parking del
I+D. L’estació d’enllaç té dues vies de forma que permet fer transbord entre el propi tramvia passant d’un
bucle a un altre.
ESTACIONS: (*) Estacions amb dues vies)
-

(*) RUBÍ ENLLAÇ (via 1) S’inicia el Bucle Nord. Sortim pel Pg. de la riera, costat població. La via ocupa
el cantó més proper a les cases.
St. Joan
Escardívol (Enllaç bus urbanitzacions)
Bullidor
Can Serra (enllaç mitjançant passarella amb la futura estació FGC i amb el P.I. La Llana)
(*) La Bastida/Aparcament La línia fa una corba i seguim per Avgda. Estatut, on la via ocupa l’actual
carril direcció St. Cugat per la dreta
Av. Olimpíades (Possible enllaç bus can Oriol- PI Can Rosés)
Ca n’Oriol (Possible enllaç bus can Oriol- PI Can Rosés)
(*) Agricultura La línia segueix per Milà i Fontanals. La via ocupa un posició més o menys centrada a la
calçada. Es proposa redissenyar les voreres i suprimir aparcament pel cantó dret.
Cervantes. Segeix per inventor Edison ocupant l’actual carril del cotxes. Es proposa una solució similar
al cas anterior
25 de setembre
Les Torres (Avgda. Catalunya)
(*) RUBÍ ENLLAÇ (via 2) S’inicia el Bucle Sud (enllaç FGC) Travessem la Crta de Molins i segim cap al
sud pel cantó riera.
Cova Solera (enllaç bus PI Cova Solera i Can Jardí)
Can Alzamora
Pont Can Jardi (enllaç bus PI Cova Solera i Can Jardí)
(*) Estació RENFE/Aparcament (enllaç línia C7)
Dr. Ferran
Edison
Les Torres (Avgda. Catalunya)
(*) RUBÍ ENLLAÇ (via 1)

4. ALTRES CARACTERÍSTIQUES:
Els tramvies tenen només porta pel cantó dret, tenen una sola cabina i per tant són més econòmics i fàcil de
mantenir.
Els tramvies poden portar remolc.
Els tramvies tenen 3 portes: la porta central es de pis baix, hi poden accedir directament persones de mobilitat
reduïda. (Sempre que hi hagi una andana)
Dintre del bucle, el punt de Rubí més distant a qualsevol estació es la plaça onze de setembre, que dista uns
350 m de les estacions de Agricultura o St. Joan.

La freqüència de pas mitjana estimada seria d’un tramvia cada 7 min 30 seg. ( 8 tramvies/hora) Ampliable en
hores punta o addicció de remolc. També es possible fer que uns dels bucles tingui una freqüència diferent de
l’altre, fent que un o varis tramvies només facin aquest bucle.
La compra dels bitllets es farà a les parades, com fa el tramvia a Barcelona.

5. REORGANITZACIÓ DE LA XARXA D’AUTOBUSOS: (en negreta els noms de les estacions
de tramvia)
L’actual sistema d’autobusos urbans es reorganitza totalment. Només queda l’actual línia1 que enllaça les
urbanitzacions amb una o dues estacions del tramvia. S’aprofiten els actuals vehicles per a aquesta missió.
Línia 1: Línia de les urbanitzacions: Cova Solera – Urbanitzacions.
Línia 2: Línia interna: St. Jordi Parc, Escardívol, Olimpiades, recorregut per el barril de Ca n’Oriol, Ca
n’Oriol. Serveix per a comunicar zones d’alta densitat de població allunyades del recorregut del tramvia.
Línia 3: Línia dels polígons industrials: Cova Solera, P.I. Cova Solera, P.I. Can Jardí, Can Jardí. (Amb busos
d’alta capacitat tipus aeroport i tractament espacial en hores punta)
Línia STJ: La línia del Polígon Can Sant Joan, prolonga 200 m el seu recorregut i enllaça en Agricultura amb
el tramvia. Així estableix un enllaç amb l’estació de St. Joan (FGC) de la línia de Sabadell, guanyant en el
millor dels casos més de 10 minuts sobre l’itinerari clàssic en tren via St. Cugat. De gran interès pels
estudiants de la UAB, persones que treballin a Sabadell.
Línia V40 i línia a Castellbisbal: connecten amb una o dues estacions del tramvia.
Autobús llençadora FGC – RENFE: Queda suprimit

6. SEGREGACIÓ DE LA VIA DEL TRAMVIA:
Es considera via segregada, aquells trams on no es possible que la circulació rodada envaeixi la via del
tramvia, al existir algun obstacle físic que ho impedeix (per exemple una voravia). Correspon aproximadament
al 45% del recorregut.
Es considera via semi-segregada, aquella s’ha marcat amb pintura la zona ocupada pel tramvia, però on es
possible invadir la zona reservada al pas del tramvia. Correspon aproximadament al 50% del recorregut.
Es considera via no segregada, aquella en la que el trànsit rodat comparteix la mateixa zona que el tramvia.
Correspon aproximadament al 5% del recorregut.
En zones segregades el tramvia, agafaria com a màxim els 65 Km/h (Com ho fa a Barcelona)
En zones semi - segregades, la velocitat màxima seria de 50 Km/h. (Com els cotxes en zona urbana)
En altres no segregades, hauria de ser com a màxim de 35 Km/h

7. PROPOSTA DE PAS PER CARRERS I ROTONDES
7.1 Proposta de pas per carrers amb dos sentits i amb via semisemi- segregada
En els carrers amb 4 carrils, es proposa que el tramvia circuli per carril central de la dreta, deixant la circulació
pel cantó dret al costat de la vorera. Pel cantó esquerre, pot haver-hi un carril d’aparcament i un altre de
circulació en sentit contrari. Es tracta d’evitar que hi hagi aparcament al costat del carril ocupat pel tramvia.
(d’esquerra a dreta en el sentit de la marxa del tramvia: Aparcament, rodat sentit contrari, tramvia i rodat sentit
directe)
7.2 Proposta de pas per carrers amb un sentit i amb via semisemi- segregada
Es proposa la mateixa proposta però amb la diferència que el cantó d’aparcament ara és a la dreta.
(d’esquerra a dreta en el sentit de la marxa del tramvia: rodat sentit contrari, tramvia, rodat sentit directe i
aparcament.)
NOTA: En aquests dos casos, es possible aturar un vehicle a la vorera dreta, de forma puntual per a
càrrega/descàrrega, pujar o baixar gent, etc. En aquest cas els vehicles, poden invadir en aquest punt el carril
del tramvia, sense més problemes que un simple avançament
7.3 Proposta de pas per carrers amb dos sentits i amb via no segregada
No es permet l’aparcament, i el tramvia circula aproximadament pel centre de la calçada.
7.4 Proposta de pas per rotondes
Hi ha 5 o 6 rotondes i altres creuaments amb carrers importants. L’avantatge de treballar amb via única
unidireccional, permet establir la següent estratègia, destinada a augmentar la velocitat mitja comercial: La
parada del tramvia estarà situada sempre abans de la rotonda. Uns segons abans d’arrencar, el maquinista,
acciona el comanament que posa en groc tots els semàfors de la rotonda, 3 segons després tots els semàfors
que donen accés a l’interior de la rotonda estan en vermell, la rotonda per tant es buida de tràfic rodat, i
llavors el tramvia arrenca i l’atrevessa pel mig. Un cop ha passat el tramvia tots els semàfors s’apagen, amb la
qual cosa el tràfic rodat torna a ocupar la rotonda. L’operació pot durar uns 20 segons.

8. VELOCITAT, NÚMERO DE TRAMVIES i FREQÜÈNCIA DE PAS
El recorregut total fa 9,2 Km
La velocitat mitjana és de 25 Km/h
El temps de recorregut es per tant de 22 min que arrodonim a l’alça a 25 min.
Per a mantenir una freqüència de pas d’un tramvia cada 5 min, calen 5 tramvies
Es considera convenient disposar de dos tramvies de més de reserva

9. PUNTS CRÍTICS AMB POSSIBLES PROBLEMES
L’estació Rubí-Central comporta fer un túnel important i obres de certa complexitat. Es tracta de fer un calaix
al costat del calaix per un circulen els trens dels FGC.
Sortida del bucle sud: Cal creuar a l’altra banda la carretera.

El pas per l’estació RENFE es problemàtic: Tal vegada la rotonda de l’entrada es tindria que salvar pel
tramvia amb un pont elevat, i el recorregut del tramvia donaria un revolt, per a tenir la parada al costat de la
estació RENFE i seguidament enfonsar-se per a passar per sota de les vies.
Cal traslladar en tot o en part el mercadal setmanal dels dissabtes.

10. PUNTS FAVORABLES:
La major part del recorregut és via segregada o semi-segregada. Això dóna una avantatge molt substancial a
l’hora d’establir la velocitat mitja comercial.
Entre les estacions de La bastida i Agricultura, i entre Cova Solera i Renfe/Aparcament, sembla que no hi ha
res al subsòl, la qual cosa evita el desplaçament dels serveis de clavagueram, aigua, gas, electricitat,
telecomunicació, etc.
La zona de major densitat de població de Rubí (Sector Les Torres, Pl. Progrés, etc.) està mot ben atesa
La contaminació provocada pels actuals autobusos desapareix o es minimitza, tant acústica (que queda molt
limitada) com de fums d’escapament.

11. NOVES PROPOSTES A CONSIDERAR:
Hi ha una sèrie d’aparcaments, alguns existents i d’altres que s’han de fer com:
- El soterrani d’Agricultura (nou)
- Estació RENFE/Aparcament que seria el més gran (existent)
- Rubí Enllaç (existent)
- Escardívol (existent)
- Can Serra (nou)
- La Bastida (nou)
Es considera que hi ha d’haver un parking de bicicletes important a Rubí Enllaç, i RENFE/Aparcament. (150
bicis amb la màxima seguretat de que no seran robades)
En relació amb el punt anterior es proposa establir un circuit de carril bici bidireccional entre l’estació de
Rubí Central + Rubí FGC i la Pl. de l’Esbart dansaire de Rubí. Aquest carril bici ocupa aproximadament la línia
de màxima separació a la via del tramvia, i afavoreix el transport en bicicleta.
Hi han una sèrie de carrers que podrien convertir-se en eixos de la feble circulació viària prevista i uns altres
que es podrien semi-peatonalitzar (en particular aquells que conflueixen en una parada de tramvia).
Caldria fer una passera o pont a l’entorn de les futures estacions de Can Serra
Caldria preveure si es necessària una línia de micro-bus que passes per aquelles zones centrals del bucle
nord, on les parades del tramvia estan més allunyades. (no hi figura al plànol)
Cal que el futur POUM prevegi que la màxima densitat de població tendeixi a situar-se a la vora del recorregut
del tramvia.

Es considera que un cop implantat el tramvia es necessari fer una forta restricció dels trànsit a l’interior de
Rubí, ja que aquest no té sentit de ser.
Caldria preveure l’impacte de la futura estació del AVE a la Línia del Vallès i la seva connectivitat amb el
tramvia

12. EL COST
COST DE L’OPERACIÓ TRAMVIA DE RUBÍ
Els presents costos són extrets de documentació oficial amb fabricants i empreses de reconegut prestigi, en
operacions de tramvia a Europa, tals com Siemens, Tyssen, etc. durant l’any 2006. La informació procedeix
de l’estudi tècnic elaborat pel tramvia d’Argentona, convenientment adaptats a la situació de Rubí.
-

Via: (9,2 Km)
o Preu dels 2 carrils:
o Collocació dels carrils:
o Soldadures (cada 15 m):

Catenària i subjecció de la mateixa:
Canvis d’agulles i ramal associat (10):
Estació transformadora:
7 vehicles:
Projecte:
TOTAL:

3.220.000 €
920.000 €
250.000 €
1.600.000 €
80.000 €
3.200.000 €
5.950.000 €
100.000 €
15.320.000 Euros

Falta pressupostar:
- Túnel de l’estació Rubí Central i actuacions a l’estació RENFE
- Preparació (rasa):
1.840.000 € (estimació)
- Trasllat de serveis:
A determinar
- Condicionament de parades: A determinar
- Automatització semafòrica: A determinar
Cal preveure que un projecte de les característiques d’aquest, pot rebre un tractament especial per part de les
Administracions públiques competents en quant al seu finançament.

13. PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DEL TRAMVIA QUE ES PROPOSA
El tramvia que es proposa no està destinat al transport massiu (tipus Citadís de Barcelona). Es tracta d’un
tramvia modern destinat a ser utilitzat en xarxes de mitjana densitat de població, com es el cas de Rubí. Per
les seves dimensions es pot considerar un autobús sobre via.
Llargada: 15 m
Portes: 3 (la central permet l’accés amb cadira de rodes)
Potència: 360 KW
Velocitat màxima: 70 Km/h
Radi de corbatura mínim: 18 m
Número de seients: 33
Aforament del vehicle: 123 persones (33 assegudes)
Tracció per “bogies” amb diferencial (no fa soroll a les corbes)
Es poden acoblar dos tramvies i ser comanants des de la primera unitat
Pendent màxima: Superior al 30 per mil
Preu: 850.000 € (amb aire condicionat i calefacció)

14. FOTOS DEL TRAMVIA

15. PLÀNOL DE LA XARXA PROPOSADA

16. PLÀNOL DE LES ZONES SERVIDES PEL TRAMVIA (R < 350 m)

17. PLÀNOL DE LA PROPOSTA GENERAL

