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1. Introducció 

Ja des de ben petit el món del metro em va captivar i, tot i que des d’un punt de vista diferent, ara 

em continua interessant amb la mateixa intensitat que abans. És aquest el motiu pel qual he 

escollit aquest tema pel treball que presento a continuació, i no hi havia millor forma que redactant 

jo mateix un projecte d’ampliació, el més semblant a la realitat i el més proper possible a la meva 

vida. Si tinc en compte que en un futur molt proper vull cursar Enginyeria de Camins, Canals i 

Ports, aquest tema és totalment compatible amb l’esmentada carrera universitària, i fins i tot pot 

arribar a ser objecte d’especialització en cursos superiors. També és important l’experiència 

adquirida en fer un treball d’aquestes característiques. 

El meu treball l’he concebut com un projecte que podria ser perfectament aplicable, al voltant de 

l’ampliació de dues línies de metro ja existents a la meva ciutat cap als afores, però l’he elaborat 

tenint en compte que hi ha aspectes que només he pogut tractar de forma aproximada, i d’altres 

en els quals no he pogut aprofundir excessivament degut a la llargada limitada del treball. A grans 

trets, el treball és dividit en tres parts: l’anàlisi de la situació actual, el projecte constructiu de 

l’obra, i els aspectes complementaris d’aquesta. La idea, per tant, seria la d’estudiar a fons la 

distribució actual de la xarxa de transport públic al Baix Llobregat, analitzant les carències del 

sistema existent, i proposant les solucions més adients que a la vegada s’adaptin també als 

diversos criteris d’exigència d’avui en dia. 

Les diverses fases les he tingudes en compte des de diferents punts de vista a l’hora d’elaborar el 

treball, sempre procurant satisfer les necessitats de mobilitat de la població, extretes de l’estudi 

d’aquesta en totes les poblacions tractades, plasmat en les diferents taules que apareixen al llarg 

del treball, i complir les exigències en matèria de sostenibilitat per evitar fer el mínim mal possible 

a l’entorn, sinó més aviat tot el contrari, dur a terme activitats paral·leles que contribueixin en 

aquest sentit aprofitant la realització del projecte. Tot això mitjançant una forta aposta per la 

modernitat i pels avenços tecnològics, que any rere any revolucionen la nostra forma de veure i 

entendre les coses, contribuint a generar i facilitar una millor forma de vida per tots i totes, i 

proporcionant al conjunt de la societat uns beneficis gairebé incalculables. 

El treball no deixa de banda un tractament objectiu de la informació, essent aquesta tractada amb 

el màxim rigor científic possible. Les dades utilitzades han sigut extretes de fonts totalment fiables, 

i els càlculs realitzats sobre elles segueixen criteris matemàtics reals. De la mateixa manera, tant 

els sistemes de construcció com les fases que s’acostumen a seguir en aquest tipus de projectes 

han sigut aplicats sense canvis significatius en la redacció d’aquest. Quant a les imatges, els 

muntatges, les taules i els gràfics, ha primat l’elaboració pròpia i la creació personal sempre que 

això ha estat possible, intentant aplicar-ho com si es tractés d’un projecte professional. 

En resum, els objectius de la realització d’aquest treball són ben clars. En primer lloc, la finalitat 

principal del treball és la de crear un sistema de transport que cobreixi les demandes que han 

sorgit a l’àrea del Baix Llobregat, mitjançant l’ampliació de les línies L3 i L5 del metro de 

Barcelona, per la qual cosa he hagut d’assolir la realització d’un projecte el més semblant possible 

a la realitat que contingués els punts requerits. En segon lloc, els aspectes secundaris, com el 

procés de complementar l’obra en qüestió mitjançant un conjunt de reformes urbanes adients, 

juntament amb tots els càlculs i les previsions relatius a la futura gestió i explotació del sistema de 

metro. Per últim, el fet de deixar obert el projecte per tal de poder continuar l’expansió de la xarxa 

de metro en un futur cap a poblacions més llunyanes. 



Autor: Ramon Campoy Sueiro                        Grup: 2n batxillerat A | Promoció: 2004-2006 

Projecte d’ampliació de la L3 i la L5 de metro al Baix Llobregat - Treball de Recerca 4 

D’aquesta forma, seguint l’estructura que m’havia proposat en un principi però sempre adaptant-la 

segons s’anés desenvolupant el treball, tot seguint les instruccions de la tutora del mateix, he 

buscat informació a través de totes les vies que tenia al meu abast –centres de documentació,  

entrevistes, llibres, internet– i, combinant aquesta amb els coneixements que ja tenia del tema, he 

anat redactant poc a poc aquest treball. A l’hora de fer-lo m’he trobat amb les dificultats pròpies 

d’aquest tipus de treballs, com la d’haver-me d’encarregar jo mateix, pràcticament en la totalitat, 

de l’elaboració i del tractament del material addicional i complementari aplicat, i potser ha sigut 

també una mica complicat quant al vocabulari tècnic propi. 

 

2. Consideracions generals 

 

2.1. Antecedents 

La zona formada pels municipis d’Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de 

Llobregat, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat presenta una forta mancança de 

transport ferroviari, amb només una línia de metro, la L5, que cobreix només part de Cornellà 

de Llobregat, i una altra de tren, la R4, amb una única parada a Cornellà de Llobregat, Sant 

Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat, a més de les línies T1, T2 i T3 de tramvia que, malgrat 

cobrir tots els municipis esmentats, no són suficientment efectives en tractar-se d’un transport 

no molt ràpid, bastant subjecte a la situació del trànsit, i amb moltes voltes i parades al llarg 

del seu recorregut. 

 

2.2. Objecte del projecte 

El PDI1 2001-2010 contempla la construcció de nous trams de metro i ferrocarril a l’AMB2. 

Alguns d’aquests encara estan en fase d’estudi i el projecte definitiu encara no ha estat 

redactat, i és sobre aquests on jo vull proposar un conjunt de millores per fer-lo més adequat i 

eficient. En concret, el PDI contempla la construcció de la L12, que comunicaria el barri de 

Sarrià a Barcelona amb Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, 

Viladecans, Gavà i Castelldefels; aquesta, però, deixaria sense servei del suburbà a moltes 

zones d’aquestes poblacions, de la mateixa forma que no arribaria a d’altres com Sant Just 

Desvern o Sant Feliu de Llobregat. Aquestes mancances es podrien resoldre amb la tan 

reclamada ampliació de les línies L3 i L5. La L12 es podria reduir simplement a la construcció 

d’un ramal de la R4 de tren des de Cornellà de Llobregat, o bé a la continuació de la L8 des de 

Sant Boi de Llobregat, que en qualsevol dels dos casos podria continuar per aquesta última 

població fins a Viladecans, Gavà i Castelldefels, junt amb l’ampliació de la L6 fins al terme 

municipal d’Esplugues de Llobregat, la qual cobriria l’altra part del projecte de la L12, amb 

l’avantatge d’una connexió directa amb el centre de Barcelona en ambdós casos. El Baix 

Llobregat gaudiria d’un millor servei de metro amb l’ampliació de les línies L3 i L5, que 

cobririen la totalitat de les poblacions d’Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant 

Just Desvern, Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat, junt amb una petita ampliació de la 

                                                 
1 Pla Director d’Infrastructures 
2 Àrea Metropolitana de Barcelona 
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línia T3 de tramvia pel terme municipal de Sant Feliu de Llobregat que acabaria de completar la 

trama ferroviària de totes aquestes poblacions. 

Del projecte d’ampliació de les línies L3 i L5, deixant de banda les altres millores proposades 

però sempre tenint-les en compte, és del que m’ocuparé de forma simplificada en aquest 

treball. 

 

3. Anàlisi de la situació 

 

3.1. Caracterització de la mobilitat 

El 1999, l’RMB3 tenia una població de 4.301.721 habitants, un 0’88% més que l’any 1991 i 

1.525.090 llocs de treball (any 1996), un 3’9% menys que el 1991. A hores d’ara, la situació 

econòmica torna a ser expansiva i s’estan assolint les taxes d’ocupació més altes dels darrers 

quinquennis. La motorització ha crescut a un ritme del 2’8% anual, i arriba el 1998 a 425 

turismes/1.000 habitants amb puntes significatives a certes zones; d’altra banda, la 

construcció d’habitatges s’incrementa a un ritme de 22.500 nous habitatges anuals. L’AMB i, 

especialment, zones com el Baix Llobregat, han suportat aquest creixement urbanístic. La 

següent taula mostra les dades poblacionals de la zona estudiada en dades de l’any 2004. 

 

Zona Superfície 

(km2) 

Població 

(hab) 

Densitat de població 

(hab/km2) 

Barcelona 101’00 1.578.546 15.635 

Cornellà de Llobregat 6’90 83.892 12.158 

Esplugues de Llobregat 4’60 46.296 10.064 

Sant Feliu de Llobregat 11’79 42.179 3.577 

Sant Joan Despí 5’62 30.933 5.429’8 

Sant Just Desvern 7’85 15.655 1.994 

Taula: Anuari del Baix Llobregat i L’Hospitalet 2005 El Far 

 

Lligat a tot aquest fenomen s’ha produït un increment de la mobilitat de la població, que a 

nivell intramunicipal ha baixat, però que a nivell intermunicipal s’ha incrementat molt, un 

16’1% entre 1991 i 1996. El nombre mitjà de desplaçaments efectuats per persona i dia va en 

augment. Al costat d’una estabilització del volum de la mobilitat obligada es produeix un 

increment dels desplaçaments amb altres finalitats. La població ha entrat en un procés 

d’expansió sobre el territori i el centre metropolità estén la seva influència sobre una àrea cada 

cop més àmplia, en la qual el creixement de l’ocupació del territori és molt superior a 

l’augment de la població. Ni la localització dels llocs de treball ni la dels serveis ha anat 

paral·lela a aquesta extensió residencial sobre el territori i, d’aquí, el creixement sostingut de la 

mobilitat. Aquesta mobilitat adopta una estructura clarament radial en sentit convergent, en la 

que, pel que fa a la mobilitat laboral, la ciutat de Barcelona té una capacitat d’atracció més de 

dues vegades superior a la de generació. També juga un paper important en aquest augment 

                                                 
3 Regió Metropolitana de Barcelona 
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de la mobilitat l’evolució de les pautes de comportament: augment del temps lliure en cap de 

setmana i vacances, extensió de l’horari laboral, important minva dels actius que dinen a casa, 

etc. En la següent taula es resumeixen els principals fluxos de mobilitat de la zona, que fan un 

total de 3.862.606 viatges diaris efectuats al llarg de 1996. 

 

Viatges 

intramunicipals i 

intermunicipals 

Barcelona Cornellà 

de 

Llobregat 

Esplugues 

de 

Llobregat 

Sant 

Feliu de 

Llobregat 

Sant 

Joan 

Despí 

Sant 

Just 

Desvern 

Barcelona 3.557.708 30.802 30.447 9.725 9.864 9.421 

Cornellà de 

Llobregat 

30.802 82.253 5.650 1.458 4.835 803 

Esplugues de 

Llobregat 

30.447 5.650 39.105 1.228 1.841 3.154 

Sant Feliu de 

Llobregat 

9.725 1.458 1.228 31.580 1.882 1.961 

Sant Joan Despí 9.864 4.835 1.841 1.882 23.357 861 

Sant Just 

Desvern 

9.421 803 3.154 1.961 861 14.671 

Taula: Enquesta de mobilitat quotidiana (EMQ) 2001 

 

Barcelona i la seva àrea d’influència més immediata continuen mantenint una capacitat de 

polarització de l’activitat econòmica, especialment de la industrial, malgrat la descentralització 

d’aquesta, molt superior a la que tenen en l’aspecte residencial i, per sobre de tot, és 

inqüestionable no només el manteniment, sinó el desenvolupament de Barcelona i del seu 

entorn més immediat com el gran centre de serveis. La conseqüència no ha estat només 

l’increment dels desplaçaments entre municipis, sinó l’increment de la longitud d’aquests 

desplaçaments; la població s’ha anat distribuint en el territori de manera cada cop més 

allunyada del centre. El desenvolupament futur de la mobilitat sembla que duu cap a un 

potenciament dels desplaçaments radials, continuant amb la dinàmica actual d’ocupació 

urbanística de l’AMB, i també cap a un increment de la descentralització laboral, que originaria 

el potenciament dels fluxos d’atracció cap aquesta. La mobilitat perimetral experimentaria 

també un impuls important, malgrat que, relativament, seguiria tenint un pes força menor. 

Malgrat l’increment de demanda del transport públic, aquest ha passat de representar el 50’2% 

del total de desplaçaments intermunicipals per mobilitat obligada, el 1981, a representar-ne 

només el 27’3%, el 1996, en benefici del vehicle privat. La redistribució territorial de la 

població i els llocs de treball ha potenciat l’AMB; en aquest sentit, s’està tendint a un entramat 

urbà multipolar, que ha de permetre una major integració del territori i una major difusió dels 

serveis metropolitans. 

Les infraestructures ferroviàries ofereixen una capacitat que es pot considerar suficient des del 

punt de vista global, però que presenta estrangulaments puntuals força greus en alguns 

corredors. L’entrada al centre de Barcelona des del Baix Llobregat en la R4 de tren n’és un 

exemple. La xarxa viària, suport en definitiva del transport públic de superfície, està saturada 
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en hores punta i no permet velocitats comercials competitives, especialment als eixos viaris de 

penetració a Barcelona. 

 

3.2. Comparació entre els diferents sistemes de transport 

És molt important l’assignació a cada relació del mode de transport més eficient en funció del 

flux de demanda previst: autobús fins als 2.500 ó 4.000 viatgers per hora i sentit, tramvia a la 

franja compresa entre els 3.000 i els 8.000 viatgers per hora i sentit, i metro i tren per a 

corredors amb una demanda superior. Si bé l’autobús té una velocitat comercial d’uns 14 km/h 

i el tramvia arriba als 16-17 km/h, el metro se situa al voltant dels 30 km/h. En el cas que ens 

ocupa, el metro és el sistema de transport més adequat, conformant la millor solució per 

trajectes llargs i/o intermitjos, mentre que l’autobús i el tramvia són idonis per trajectes 

intermitjos i/o curts. 

 

3.3. Característiques tècniques i requisits urbanístics per a un sistema de metro 

L’ampliació de les línies de metro es considera adequada per servir zones denses (més de 300 

hab + LTL4 per ha) per tal d’augmentar la cobertura territorial i demogràfica de la xarxa. 

L’objectiu, per aquestes zones denses, consisteix en no deixar cap punt a més de 500 m d’una 

estació de metro, i de 800 d’una estació de tren. És important la potenciació de l’efecte xarxa 

(homogeneïtzació de fluxos entre les línies, possibilitat de fer la majoria de desplaçaments amb 

un únic transbordament), mitjançant una línia perimetral i la creació d’intercanviadors, 

complementant-ho amb els pàrkings dissuasius (Park&Ride) per evitar l’ús excessiu del cotxe a 

l’hora d’entrar a la ciutat, o bé amb línies de bus que cobreixin la part del territori no servida 

pels altres sistemes, actuant alhora com a xarxa d’alimentació i distribució de metro i tren. Les 

estacions han d’ésser a prop dels grans nuclis generadors/captadors de desplaçaments de 

persones i, especialment, dels intercanviadors de transport. Així ho he considerat al treball. 

 

3.4. Possibles impactes de la implantació 

L’accessibilitat i la mobilitat urbana milloren substantivament a partir de la consecució d’una 

obra de gran envergadura com aquesta, ja que s’introdueix un mitjà de transport còmode, 

ràpid i segur que ajuda a cobrir les necessitats de mobilitat dels ciutadans amb gran eficàcia i 

eficiència. També s’incrementa la qualitat ambiental urbana, ja que el soroll i les vibracions són 

mínimes per no dir inexistents, i no hi ha cap tipus de contaminació visual i/o atmosfèrica 

respecte a la situació anterior, sinó que més bé les redueix. Les operacions de renovació 

urbana puntuals contribueixen, a la vegada, a millorar l’aspecte i renovar els carrers de les 

ciutats. També hi ha una important reducció de la despesa pública en el sistema de transport a 

llarg termini, ja que un sistema de metro perdura com una infrastructura fixa i immodificable 

que, fins i tot, afecta i condiciona la mobilitat de les zones que cobreix. 

 

3.5. Instal·lacions fixes 

El grau d’independència de la plataforma del metro és absolut, la qual cosa permet una millora 

de la velocitat comercial que minimitza el temps d’accés a Barcelona, que ara per ara supera  

                                                 
4 Llocs de treball localitzats 
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en molts casos els 60 minuts. Les característiques de la zona permeten un traçat força 

geomètric amb radis de gir còmodament practicables i pendents que no superen el 4% 

establert. Les estacions no es troben a gran profunditat i la distància entre elles s’adapta a les 

necessitats de cada part del recorregut, fent-les així plenament accessibles. El metro és un 

sistema de transport públic amb una molt bona freqüència de pas que, combinada amb 

mesures com una senyalització adequada, informació en temps real i coordinació, i una 

reordenació del sistema de transport existent amb grans intercanviadors inclosos, facilita 

enormement la mobilitat entre tots els municipis que es troben a la seva zona d’influència. 

 

3.6. Explotació del sistema 

La gestió del sistema de metro a l’AMB és per l’empresa pública TMB5, actualment encarregada 

també de l’explotació i gestió de la L3 i la L5, tot i que el control sobre el sistema l’exerceix en 

última instància l’ATM6. El sistema tarifari integrat que s’aplica actualment a l’AMB implica que 

cada empresa operadora s’encarregui de l’expedició i cancel·lació de bitllets, però que sigui 

l’ATM qui gestioni la recaptació i el benefici per repartir-ho proporcionalment entre totes les 

empreses que exploten i gestionen els diferents sistemes. 

 

3.7. Conclusions 

Segons les característiques observades en l’AMB, amb zones que presenten una demanda 

suficient però que es basen en l’autobús o el tramvia com en el cas del Baix Llobregat, cosa 

que afavoreix una manca d’eixos de transport públic ben interconnectats, que a la vegada 

desemboca en la saturació dels existents i en un augment de la taxa de motorització, fa que un 

sistema de metro sigui la solució més idònia a aquest problema que se’ns presenta. Pot oferir 

unes velocitats molt competitives pels viatges intermunicipals que predominen al conjunt de 

l’AMB, satisfà totalment la demanda prevista mentre ajuda al desenvolupament econòmic dels 

municipis i contribueix a la reducció de la contaminació atmosfèrica. Les característiques del 

territori i la disposició dels municipis afavoreixen també la creació d’un sistema de metro al 

Baix Llobregat. 

 

4. Descripció del projecte i construcció 

 

4.1. Descripció del traçat i les estacions de les línies 

 

4.1.1. Característiques generals 

L’ampliació de la L3 és de 8 quilòmetres i compta amb 8 noves estacions al llarg d’aquests. 

La de la L5 és de 4 quilòmetres i compta amb 4 noves estacions. El projecte queda obert a 

possibles futures ampliacions per expandir ambdues línies de la xarxa de metro des de les 

noves terminals en direcció a municipis més allunyats. El següent plànol mostra de forma 

simplificada el recorregut i les estacions del projecte d’ampliació d’ambdues línies. 

                                                 
5 Transports Metropolitans de Barcelona 
6 Autoritat del Transport Metropolità 
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Plànol: Ramon Campoy 

 

4.1.2. Ampliació metro L3: Zona Universitària - Can Falguera 

L’ampliació de la L3 sortiria de Zona Universitària, a la confluència de l’Avinguda Diagonal 

amb el carrer González Tablas, per tombar cap amunt sota el Parc Cervantes fins a 

l’Hospital Sant Joan de Déu. Des d’allà es dirigiria per l’Avinguda Països Catalans i la 

Carretera Laureà Miró fins a Esplugues Centre, des d’on tombaria cap a l’esquerra pel 

carrer Àngel Guimerà, continuant després fins el futur Hospital Comarcal. Des d’aquest 

punt, un cop superada una zona encara sense urbanitzar, s’endinsaria sota la Rambla de 

Sant Just fins a Sant Just Centre, per seguir un tros de muntanya fins la darrera part del 

recorregut, entrant sota el Passeig Comte de Vilardaga, on tindria les estacions de Mas Lluí 

i Sant Feliu Centre, i acabant definitivament a Can Falguera, al carrer Ramón y Cajal. 

● Estació Zona Universitària 

Estació situada sota l’Avinguda Diagonal de Barcelona, en la confluència amb el carrer 

González Tablas. Disposa d’un únic vestíbul amb quatre sortides, dues a cada banda de 

l’Avinguda Diagonal. La densitat de mobilitat (població més llocs de treball localitzats per 

hectàrea) és molt baixa, amb valors aproximats als 50 hab + LTL per ha, però aquests es 
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veuen incrementats molt significativament els dies feiners per la presència de les facultats 

universitàries de la UB i la UPC. 

● Estació Hospital Sant Joan de Déu 

Se situaria en una zona residencial de molt baixa densitat i extensió força limitada, 

coneguda com a barri de Finestrelles, al municipi d’Esplugues de Llobregat. La major part 

de la demanda vindrà donada per la mobilitat que genera l’Hospital Sant Joan de Déu, però 

la ja considerada ampliació de la L6 des de Reina Elisenda fins aquesta estació aportaria un 

flux més gran de viatgers arribats tant des del Vallès com des d’altres zones de Barcelona; 

un únic vestíbul tindria sortida a un solar situat aproximadament a uns 20-30 metres de 

l’entrada de l’hospital. 

● Estació Esplugues Centre 

Se situaria a l’enllaç de les carreteres N-340 (Carretera Laureà Miró) i C-245 (Carretera de 

Cornellà), a la Plaça de la Vila d’Esplugues de Llobregat, on tindria un únic vestíbul amb 

dues sortides als extrems de la plaça. És una zona amb diversos usos del sòl però hi 

domina l’ús residencial. La densitat de la mobilitat és mitjana-alta, situant-se en un valor 

de 375 hab + LTL per ha, el més alt de totes les estacions analitzades en aquest 

perllongament. Allà tindria correspondència amb les línies T1, T2 i T3 de tramvia; 

l’Ajuntament queda just al davant. 

● Estació Àngel Guimerà 

Se situaria sota el carrer Àngel Guimerà d’Esplugues de Llobregat, entre els carrers Ramon 

Turró i Tomàs Bretón, just al davant de la biblioteca Pare Miquel i al costat del Parc del Pou 

d’en Fèlix. Comptaria amb un vestíbul a cada banda de l’estació. L’ús residencial aporta una 

densitat de mobilitat mitjana-baixa al voltant dels 175 hab + LTL per ha. 

● Estació Hospital Comarcal 

Correspon a una zona del municipi de Sant Joan Despí actualment de molt baixa densitat 

(aproximadament de 100 hab + LTL per ha) on es localitzen equipaments diversos (Hotel 

Sant Just, TV3, Polígon Industrial de la Fontsanta...). La futura construcció de l’Hospital 

Comarcal del Baix Llobregat aportarà un fort augment de la demanda (com a dada de 

referència podem esmentar que l’Hospital de Bellvitge genera 5500 entrades a l’estació de 

metro). També tindria dos vestíbuls. 

● Estació Sant Just Centre 

Se situaria sota la Rambla de Sant Just, entre els carrers Creu i Tudona, amb un vestíbul 

únic davant els Jardins del Parador. La densitat de la zona és baixa, d’uns 100 hab + LTL 

per ha, degut a la disposició regular i equitativa de la població per tot el municipi, però 

l’estació tindria l’important avantatge d’estar en ple centre d’aquest. 

● Estació Mas Lluí 

Sota el Passeig Comte de Vilardaga, entre els carrers de Margarida Xirgu i Clementina 

Arderiu i amb un vestíbul a cadascun, se situaria l’estació, que donaria servei a una zona 

de recent urbanització, encara en expansió, per la qual cosa la densitat de població encara 

és baixa, al voltant dels 100 hab + LTL per ha. 

● Estació Sant Feliu Centre 

Aquesta estació situada en ple centre del municipi de Sant Feliu de Llobregat permet 

l’intercanvi amb la línia R4 de tren, la L5 de metro i la T3 de tramvia. Hi domina l’ús 
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residencial, amb una densitat mitjana i valors al voltant dels 265 hab + LTL per ha. La 

Catedral de Sant Feliu, el Palau Municipal d’Esports, la Biblioteca Montserrat Roig i 

l’Ajuntament són molt a prop. 

● Estació Can Falguera 

Se situaria sota el carrer Ramón y Cajal, al costat del Parc de Can Falguera, i disposaria de 

dos vestíbuls, un dels quals serviria de ple al Mercat Municipal i a un punt neuràlgic del 

municipi quant a cultura com és el Palau Falguera. La densitat de la zona és mitjana, de 

300 hab + LTL per ha, pels grups d’edificis situats al nord d’aquesta. 

 

4.1.3. Ampliació metro L5: Cornellà Centre - Can Llovera 

L’ampliació de la L5 sortiria de Cornellà Centre, sota la Plaça de l’Estació, creuant una zona 

urbana per agafar a la dreta la Carretera de Sant Joan Despí i el carrer Major per tombar 

un altre cop a la dreta i arribar a Sant Joan Centre sota el carrer Bon Viatge, per després 

continuar i girar a l’esquerra en arribar a l’Avinguda Generalitat de Torreblanca, i encarar 

l’últim tram del recorregut tot recte fins la Rambla de Sant Feliu amb estacions a Sant Feliu 

Centre i Can Llovera. 

● Estació Cornellà Centre 

Estació ja existent i que serveix a una densitat de població mitjana-alta de 350 hab + LTL 

per ha, amb un únic vestíbul que dóna a la sortida de la Plaça de l’Estació a través de 

l’intercanviador amb la línia R4 de tren i les línies T1 i T2 de tramvia, constituint així un 

punt d’interconnexió molt important en el conjunt de l’entramat de la xarxa metropolitana 

de metro i tren. 

● Estació Sant Joan Centre 

Situada en ple centre del municipi de Sant Joan Despí, una zona de densitat de mobilitat 

mitjana-alta (400 hab + LTL per ha), queda al costat de l’Església i de l’Ajuntament. 

Comptaria amb un vestíbul de doble sortida. 

● Estació Torreblanca 

Es troba en una zona del municipi de Sant Joan Despí amb usos diversos: residencial, 

equipaments esportius... Si bé la densitat actual és baixa, al voltant dels 100 hab + LTL 

per ha, en els propers anys la seva ocupació s’incrementarà progressivament (entre 

d’altres promocions urbanístiques de la zona, destaca la construcció de la ciutat esportiva 

del Futbol Club Barcelona), la qual cosa provocarà un significatiu augment de la demanda. 

Tindria un únic vestíbul. 

● Estació Sant Feliu Centre 

Aquesta estació situada en ple centre del municipi de Sant Feliu de Llobregat permet 

l’intercanvi amb la línia R4 de tren, la L3 de metro i la T3 de tramvia. Hi domina l’ús 

residencial, amb una densitat mitjana i valors al voltant dels 265 hab + LTL per ha. La 

Catedral de Sant Feliu, el Palau Municipal d’Esports, la Biblioteca Montserrat Roig i 

l’Ajuntament són molt a prop. 

● Estació Can Llovera 

Situada a la part nord-oest de Sant Feliu de Llobregat, sota el que seria la nova Rambla de 

Sant Feliu, amb dos vestíbuls, la densitat associada és alta amb valors de 500 hab + LTL 
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per ha, degut als grans blocs d’edificis del barri de La Salut, tot i que a l’oest hi ha el Parc 

de Can Llovera. 

 

4.1.4. Altres actuacions a realitzar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dins el meu projecte contemplo la consecució d’una obra única per construir un 

intercanviador a Sant Feliu Centre entre metro, tren i tramvia, soterrant les vies de tren 

actual tot construint un túnel per metro i tren, i urbanitzar la superfície amb l’arribada del 

tramvia. 

Si bé el soterrament de les vies de tren dins una 

mena de caixa gegant de formigó i el pas del 

tramvia pel municipi són projectes que ja estan en 

curs, aprofitar per fer-ho paral·lelament a la 

construcció d’un túnel de metro com jo proposo 

suposaria un gran estalvi econòmic, un resultat 

molt més satisfactori i una menor afecció a la via 

pública. Aquesta acció compren el tram format pel 

que podríem anomenar la nova Rambla de Sant 

Feliu, entre la Carretera Laureà Miró i la Carretera 

Sànson, al llarg d’1’25 quilòmetres. 

Fotos i muntatge: Ramon Campoy 

També entra dins dels meus plans la construcció d’un pàrking dissuasiu als voltants de 

l’estació Hospital Comarcal de la L3, aprofitant la reforma urbanística que la construcció 

d’aquest suposarà. Una de les sortides abans d’arribar a Barcelona de l’autopista AP-2 es 

troba a menys d’1 minut d’aquesta estació, la qual cosa suposa una ubicació immillorable. 

 

4.2. Túnel i procés constructiu 

El projectista d’un túnel ha de tenir sempre en compte els cinc grups de temes bàsics que 

tractaré en el present apartat. 

 

4.2.1. L’objectiu de l’obra subterrània 

Quant als objectius funcionals, el túnel és una estructura singular que s’integra en un 

massís per formar part del traçat d’una via de comunicació. 
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Pel que fa als objectius complementaris, les consideracions que s’han de prendre són 

l’impacte mediambiental del disseny, l’impacte mediambiental del procés constructiu i la 

prevenció de danys físics, aspectes que tractarem més endavant en aquest mateix treball. 

 

4.2.2. La geometria del projecte: traçat i secció tipus 

 

4.2.2.1. Traçat en planta 

Incloent la localització amb exactitud de les futures estacions, és l’estudi principal a 

realitzar i ha de tractar els següents problemes: 

- Reducció de l’afecció a estructures principals existents properes, intentant que el 

traçat discorri, en la seva major part, sota les grans avingudes o carrers amples. 

- Protecció d’edificis o estructures singulars (amb pantalles o elements d’efecte 

semblants) quan sigui insalvable la proximitat a les mateixes. 

- Limitació de les necessitats d’adquisició o ús temporal del terreny, drets de pas, etc. 

El nombre de punts d’atac es limita al convenient per complir el programa desitjat i, si 

és necessari, l’accés en aquests punts es farà per pou. 

- Limitació de l’afecció al trànsit rodat mentre duri la construcció. Es tracta del 

transport de la runa i del subministrament d’àrids, ciment o prefabricats. 

- Viabilitat dels possibles mètodes de construcció als diferents trams, estacions i obres 

complementàries, d’acord amb la geotècnia del massís. 

 

4.2.2.2. Traçat en alçat 

Es recomanen últimament, per múltiples raons, els dissenys superficials, amb estacions 

molt properes a la superfície (o simplement semisoterrades) i túnels poc profunds. 

L’estació ha de ser un punt alt del traçat, facilitant tant l’acceleració de l’arrancada del 

tren descendent com el frenat de l’ascendent. Tot i que es complica lleugerament la 

construcció, l’objectiu és millorar la comoditat i la seguretat de l’usuari (facilitant 

enormement la vigilància de les estacions) per fer més competitiu aquest mitjà de 

transport. 

 

Gràfic: Manual de túneles y obras subterráneas 

 

4.2.2.3. La secció tipus 

Es pot optar una secció per a doble via o bé dissenyar dues seccions de via simple. 
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4.2.3. La geologia i la geotècnia del massís 

L’estudi geotècnic ha de preveure el comportament mecànic del massís rocós quan sigui 

sotmès a modificacions en el seu estat tensional d’equilibri, conseqüència de la construcció 

del túnel. La definició geotècnica ha d’abastar, quant a la descripció geotècnica de les 

roques del massís i del seu conjunt, és a dir, del propi massís, les característiques 

intrínseques del material bàsic i l’avaluació de discontinuïtats, usant les metodologies 

geològiques habituals, des de la geomorfologia observada en superfície (afloraments i 

cates) o les columnes de sondeigs fins a reconeixements geofísics. Pel que fa a l’avaluació 

de paràmetres geotècnics, s’ha de centrar en la resposta esperable de la roca matriu en el 

suposat de canvis en l’estat d’equilibri tensional, cosa que requereix assaigs de laboratori, i 

en la resposta final esperable del massís als canvis citats anteriorment, que és l’objectiu 

final de l’estudi geotècnic del mateix, mitjançant la combinació d’assaigs de laboratori amb 

noves dades de sondeigs mecànics, prospeccions geofísiques o assaigs mecànics in situ. 

 

4.2.4. El sistema constructiu 

 

4.2.4.1. Construcció del túnel 

El túnel pot ser construït a grans trets de dues formes: a cel obert o per mitjà d’una 

excavació subterrània. 

A cel obert el cost de construcció és molt més baix i hi ha molts menys riscos, tot i que 

en la majoria de zones urbanes és gairebé impossible de dur a terme una obra així. 

Només s’ha de rebutjar totalment aquesta possibilitat davant de condicionants extrems 

que obliguin clarament a l’excavació subterrània. 

Pel que fa a una excavació subterrània, hi ha molts mètodes per dur-la a terme: amb 

explosius, mecànica amb màquines puntuals, mecànica amb màquines integrals no 

pressuritzades o pressuritzades, etc. 

En el cas que ens ocupa, la construcció a cel obert és pràcticament impossible, per la 

qual cosa haurem de recórrer a una excavació subterrània, en la qual tampoc es podrà 

utilitzar una tuneladora, degut a la diversitat del tipus de terreny i a la proximitat del 

Riu Llobregat respecte als traçats. Els mètodes més apropiats, per tant, són els que 

esmentem a continuació. 

 

4.2.4.1.1. Mètode tradicional 

Consta de diverses fases que es van realitzant successivament, construint primer 

de tot la mitja secció superior i posteriorment la resta. Les fases són: 

● Volta 

S’inicia l’excavació d’una galeria d’avanç d’una amplada mínima, a l’eix del túnel i a 

la clau de la secció, amb apuntalament continu de taules, alterant mínimament el 

terreny. Un cop acabada la galeria, es col·loquen les bigues soleres, els perfils 

metàl·lics TH que serviran de recolzament per les taules. Entre les taules i la biga 

solera es col·loca una taula correguda anomenada fals, que fa de fals recolzament i 

separa aquestes amb cales per deixar espai suficient a les taules dels passis 

laterals següents. 
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Finalitzada la galeria d’avanç, es comença a obrir l’excavació a ambdós costats 

d’aquesta en passis, realitzant-se de forma anàloga, i configurant així una partició 

de la secció amb sosteniments units transversalment. 

A continuació, es procedeix a l’encofrat i formigonat de la secció de la volta, 

impedint la deformació del terreny i atorgant al sosteniment la labor de contenir la 

deformació instantània del mateix. L’apuntalament continu permet suportar les 

càrregues que transmeten certs terrenys solts, impedint la deformació gradual dels 

sòls més estables que poguessin existir sobre d’ells. 

El mètode aporta una gran versatilitat, ja que es pot modificar l’amplada del pas, la 

longitud de l’avanç, i la densitat de l’apuntalament. 

● Destrossa central 

S’excava una caixa central deixant un resguard als capcers perquè les embranzides 

que la volta transmet al terreny que serveix de recolzament no formin plànols de 

ruptura perillosos, que poguessin donar lloc a l’assentament i trencament de la 

mateixa. Aquesta operació es realitza amb màquina excavadora, i s’aprofita per 

retirar les terres procedents de l’excavació de la volta que vessen en la destrossa a 

través d’una o més cintes transportadores. 

● Capcers laterals 

La seva excavació se sol fer amb la mateixa màquina i es refina posteriorment a 

mà, i l’apuntalament sol ser lleuger i poc quallat. S’excaven mòduls i per encofrar 

s’utilitzen mòduls metàl·lics. Aquesta operació es pot complicar quan el terreny és 

relativament bo, si existeix abundància d’aigua i el terreny té poca coherència. 

● Solera o contravolta 

Es realitza l’excavació amb màquina per aprofitar els caps de setmana, formigonant 

posteriorment amb plantilles per aconseguir la forma de la secció tipus. Es pot fer 

en tota la llum o per meitats. Quan el terreny presenta molta aigua, es recorre a 

rases o pous drenants. 

 

Gràfic: Manual de túneles y obras subterráneas 
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4.2.4.1.2. Nou Mètode Austríac Modificat (NATM) 

Realment no està basat en la filosofia del mateix, però s’anomena així perquè 

s’utilitzen els mateixos elements de sosteniment. Es realitza en dos fases: 

● Avanç 

El front de l’avanç, la secció del qual comprèn la totalitat de la volta més part dels 

capcers, s’excava mitjançant equips tècnics, retroexcavadores, màquines de fer 

regates o pales carregadores, en una longitud d’avanç variable, per col·locar 

immediatament un sosteniment primari constituït per encavallades d’acer corbades 

amb la secció de la volta del túnel, i que s’uneixen amb tresillons metàl·lics. 

La instal·lació d’aquest sosteniment primari es fa amb un desfasament determinat 

respecte a l’excavació, que als casos en què ha sigut necessari ha sigut prèviament 

segellada i regularitzada mitjançant una capa de formigó projectat. 

Es formigona la volta amb el revestiment definitiu, amb un desfasament entre 

sosteniment i revestiment per permetre la realització d’altres treballs de millora i 

consolidació del terreny. Tot el procés requereix un mesurament sistemàtic de la 

deformació del sosteniment per prendre les mesures correctores que siguin 

necessàries. 

● Destrossa 

S’executa de forma similar al mètode tradicional, continuant amb els capcers i 

contravolta de la mateixa manera. 

 

Gràfic: Manual de túneles y obras subterráneas 

 

4.2.4.1.3. Mètode del Pretall Mecànic del Terreny 

S’ha utilitzat a secció completa i es realitza segons les següents fases: 

● Formació del sosteniment 

S’utilitza un equip de pretall del terreny, consistent en un gran bastidor molt robust 

que té la forma de la secció del túnel a excavar, dotat d’un equip de translació 
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longitudinal autònom mitjançant gats hidràulics. Sobre el bastidor es desplaça un 

equip de tall de cadena, que produeix al terreny una ranura perimetral en la secció 

a excavar. 

La ranura perimetral es fa per pous de recalçar successius a un costat i un altre de 

la secció, omplint-se immediatament amb formigó projectat d’alta resistència inicial 

fins completar el perímetre de la secció. La forma de l’anell perimetral és 

troncocònic, per permetre el pas de la secció del túnel. 

● Excavació de la secció interior 

Consisteix en l’excavació del nucli de terres que queda a l’interior, deixant una 

agulla central per estabilitzar el front, podent disposar en alguna ocasió 

d’ancoratges per millorar l’estabilitat. S’executa un nou anell concèntric amb 

l’anterior. Normalment, es reforcen els anells amb una o més encavallades 

metàl·liques i s’estampa la base amb bigues metàl·liques o riostes de formigó que 

queden embegudes en la contravolta definitiva. 

● Formació de murets de guia laterals i contravolta 

A la menor distància del front, compatible amb les operacions de sosteniment i 

excavació, s’executen els murets laterals que encasten les bases dels anells, sobre 

els quals discorren després el carro de l’encofrat i s’excava i formigona la 

contravolta que tanca la secció. 

● Revestiment definitiu 

Mitjançant un encofrat convencional amb la forma de secció total de la volta del 

túnel es formigona el revestiment definitiu per trams. La separació entre les fases 

es pot escurçar en cas que sigui necessari per problemes derivats de l’estabilitat 

del terreny. Tot el procés requereix un mesurament sistemàtic de la deformació del 

sosteniment per prendre mesures correctores si fossin necessàries. 

 

Gràfic: Manual de túneles y obras subterráneas 
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4.2.4.1.4. Conclusions 

Cap dels mètodes exposats anteriorment és més adequat que un altre, degut a la 

difícil elecció del que constituirà definitivament el projecte. L’elecció anirà, per tant, 

a càrrec de la direcció tècnica de l’obra, que considerarà en última instància quin 

mètode es farà servir. 

 

4.2.4.2. Construcció de les estacions 

 

Gràfic: Manual de túneles y obras subterráneas 
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Les estacions també poden ser construïdes a cel obert o per mitjà d’una excavació 

subterrània, però en el nostre cas només es pot fer segons la darrera opció per tractar-

se d’una zona urbana. El sistema està basat en limitar al màxim la secció d’excavació, 

formigonar el més ràpidament possible la secció excavada i recolzar-ho tot en un 

sosteniment continu que impedeixi les deformacions inicials del terreny. Es realitzen 

primerament el murs de capcers i posteriorment la volta que recolza en ells. Les fases 

són les següents: 

● Excavació de galeries de capcers i clau 

S’inicia l’atac de la caverna des d’un pou, túnel o rampa d’accés, mitjançant l’obertura 

de dues galeries laterals, en allò que seran els capcers de la caverna en la secció 

superior dels mateixos. S’excaven aquestes galeries fins el final i se sostenen 

mitjançant encavallades de bigues metàl·liques. 

● Excavació i formigonat de semisecció de capcers 

Des del fons de les galeries laterals es procedeix a l’excavació i formigonat de la 

semisecció del capcer, mitjançant pous, prosseguint fins l’inici de les galeries. 

● Excavació i formigonat de galeries transversals de volta 

Des de les galeries de capcers, circulant sobre la secció formigonada, es realitza una 

galeria transversal des de cada galeria longitudinal, amb la forma de la directriu de la 

volta de la caverna, que connecta amb la galeria de clau, amb un sosteniment compost 

per bigues soleres metàl·liques i taula. Un cop acabada i des de la galeria de clau es 

procedeix al formigonat d’aquestes costelles laterals junt amb la semisecció de la 

galeria de capcers i la pròpia galeria de clau en l’amplada d’excavació. 

Successivament des del fons de l’excavació fins el seu inici, es van excavant i 

formigonant les galeries transversals fins tenir totalment enterrada l’estructura de volta 

i capcers de la caverna. 

● Excavació de la caverna i formigonat de la contravolta 

Un cop completades les costelles es procedeix a excavar des del propi túnel la caverna i 

realitzar la contravolta, per trams ni molt curts ni molt llargs, obtenint-se la caverna 

subterrània pretesa. 

 

4.2.4.3. Disseny de les estacions 

Quant al disseny de les estacions, he pres com a exemple l’estació Canyelles de la L3. 

Aquesta és actualment una de les més modernes de la xarxa. 
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Fotos: Ramon Campoy 

Les fotos anteriors corresponen, d’esquerra a dreta i de dalt a baix, a l’accés del carrer 

al vestíbul, l’entrada al vestíbul i la línia de validació de bitllets, l’accés del vestíbul a 

l’andana, l’entrada a l’andana des d’aquest, un detall d’una de les vies, i els elements 

de l’andana. Serviran només com a model per la base del disseny de les noves 

estacions de la L3 i la L5 ja que, com ve essent habitual darrerament en la xarxa del 

suburbà, el disseny definitiu de cadascuna d’aquestes l’elabora un artista generalment 

reconegut i diferent en cada cas. 

 

4.2.5. L’estructura resistent. El càlcul 

El propi terreny, junt amb estructures de sosteniment afegides, és l’element estructural 

resistent del projecte. La seva funció és la d’evitar els petits despreniments o el 

deteriorament progressiu de les roques, limitar les deformacions o resistir a les 

embranzides ordinàries del terreny, resistir les embranzides extraordinàries, assegurar el 

funcionalisme de l’obra o optimitzar certes característiques del disseny, i albergar les 

instal·lacions d’explotació o bé propiciar l’estètica de l’obra. 

Les conclusions generals que conformen els principis del NATM (New Austrian Tunnelling 

Method) són: el terreny proper al front, un cop tractat, ha de ser capaç d’autososteniment; 

el comportament del terreny és depenent bàsicament del temps; hi ha models generals de 

distribució de tensions màximes en la proximitat del front. 

La tipologia del sosteniment pot ser mitjançant sistemes flexibles (perns d’ancoratge, 

gunita o formigó projectat, encavallades), sistemes semiflexibles (preanells diversos) o 

tècniques complementàries (paraigües, preserrat d’anells, injeccions, congelació). 
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Sempre s’ha de fer el dimensionament previ del sosteniment, el control del comportament 

de les solucions aplicades d’acord amb el dimensionament per permetre la seva correcció 

posterior, i la mesura de les convergències segons les distàncies entre els punts més 

representatius de la secció circular. 

Gràfic: Manual de túneles y obras subterráneas 

 

4.2.5.1. Sosteniment del túnel amb perns d’ancoratge 

Consisteix a ancorar a l’interior de les roques una barra de material resistent que 

aporta una resistència a tracció i, confinant el massís rocós, permet aprofitar les 

característiques resistents pròpies de les roques facilitant així el seu sosteniment. 

 

4.2.5.2. Sosteniment del túnel amb formigó projectat 

La grandària màxima d’àrid pot arribar als 8 mm. i, aplicat a màquina, es projecta a 

gran velocitat sobre una superfície a través d’una mànega amb broc, a partir de tres 

processos: amb mescla seca, semi-humida o humida. 

 

4.2.5.3. Sosteniment del túnel amb apuntalament metàl·lic 

Ofereix resistència tant als esforços de compressió com als de tracció, resistint elevats 

moments de flexió per sobre del límit elàstic, aportant una apreciable resistència als 

moviments més enllà del seu estat de deformació, sota condicions significatives de 

deformació radial del terreny. 

 

4.2.5.4. Revestiment amb formigó i coixins 

És una estructura de formigó que revesteix la cavitat i que està en contacte directe 

amb el terreny o amb el sosteniment prèviament col·locat. La seva col·locació respon 

als següents motius: funció resistent, impermeabilització, estètica i funcionalitat. Poden 

estar constituïts per formigó bombejat i per coixins de formigó armat prefabricat. 

 

4.3. Les instal·lacions per l’explotació. Temes diversos 

També s’han de tenir en compte altres assumptes, que no tractarem degut a la extensió 

limitada d’aquest treball, com la impermeabilització i drenatge, la pavimentació i els 

revestiments, les xarxes de serveis (la superestructura i l’electrificació de via), il·luminació del 

túnel, ventilació, i auscultació i control. 
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5. Altres punts del projecte 

 

5.1. Expropiacions 

Ja que es tracta d’una obra bàsicament subterrània, les expropiacions es veuran reduïdes a les 

operacions relacionades amb la renovació urbanística de l’entorn de les estacions i/o a la 

construcció d’accessos al túnel en construcció, sempre i quan sigui estrictament necessari per 

raons tècniques o d’espai. També es pot optar per l’ocupació temporal de terrenys o per la 

concessió de drets de pas a zones privades mentre durin les obres. 

 

5.2. Serveis afectats 

Les afectacions al trànsit seran mínimes, limitant-se a l’ocupació temporal dels carrers on 

s’hagi de construir una estació o bé pous, túnels o rampes d’accés al túnel en realització. S’ha 

de preservar el valor mediambiental del paisatge, limitar els possibles sorolls de la construcció i 

la contaminació del freàtic. 

 

5.3. Estudi de seguretat i salut 

L’objecte d’aquest estudi és establir les directius bàsiques a tenir en compte durant la 

construcció de l’obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties 

professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i 

manteniment, i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. Aquest 

conjunt de normes s’ha de fer arribar a totes les empreses que intervinguin en el cas que les 

diverses unitats constructives de l’obra es realitzin mitjançant el sistema de subcontratació. En 

resumiré els punts bàsics que s’hi haurien d’incloure degut a la llargada limitada del treball. 

 

5.3.1. Memòria 

● Característiques de l’obra 

S’ha d’incloure en la seva totalitat el projecte de l’obra, amb totes les dades, incloent-hi el 

procés constructiu, el pressupost, el pla d’execució i el personal previst. 

Dins les mesures generals de prevenció, s’han de comprovar mitjançant consulta a les 

distintes companyies subministradores i a l’ajuntament la no existència de qualsevol servei 

(aigua, gas, electricitat, telèfon, clavegueram...) que pugui intervenir al desenvolupament 

de les obres. En el cas d’existir serveis, s’haurà de gestionar el trasllat o desconnexió abans 

de l’inici dels treballs. Pel subministrament provisional d’aigua, electricitat, connexió a la 

xarxa de clavegueram...) es faran canalitzacions especials i se situaran en llocs apropiats. 

Els mitjans auxiliars hauran de complir la normativa vigent i comptaran, en arribar a l’obra, 

amb els dispositius de seguretat i elements de protecció reglamentaris i seran manejats per 

operaris experts habituats al seu ús. Per la seva utilització i manteniment se seguiran les 

normes estipulades pel fabricant en la documentació corresponent i, en cap cas, es 

permetrà que una màquina treballi sense els dispositius i elements abans indicats, en 

perfecte estat d’operativitat funcional. 

● Consideració general de riscos 

S’han de considerar sota el punt de vista de l’emplaçament i el tipus d’obra, i de les 

característiques topogràfiques i de la situació actual del terreny. A més dels riscos 
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específics que es puguin detectar, també s’han de tenir en compte els inherents als propis 

de cadascun dels treballs, com ara caigudes, talls, punxades, cops i ferides amb màquines, 

eines i materials, projecció de partícules als ulls, esquitxades, descàrregues elèctriques, 

incendis i explosions, atropellaments i col·lisions originats per la maquinària, bolcades i 

lliscaments de les màquines, sobreesforços i generació de pols. 

● Mesures preventives de seguretat 

Les mesures preventives s’han de considerar quant a proteccions personals, proteccions 

col·lectives, formació dels treballadors, medicina preventiva i primers auxilis, però també 

en la prevenció de riscos de danys a tercers. 

 

5.3.2. Plec de condicions 

● Normativa tècnica d’aplicació de caràcter bàsic (fent referència a allò que conté les 

disposicions que s’han de complir obligadament) 

● Condicions dels mitjans de protecció personals i col·lectius (les peces de roba tenen 

un període de vida útil, si es deterioren més ràpidament o s’utilitzen indegudament es 

obligatòria la seva reposició, el seu ús no ha de suposar mai un risc en si...) 

● Serveis de prevenció dels quals han de disposar les empreses constructores (servei 

tècnic de seguretat i salut, servei mèdic...) 

● Vigilant de seguretat i comitè de seguretat i higiene 

● Instal·lacions mèdiques 

● Instal·lacions d’higiene i benestar 

● Pla de seguretat i salut 

● Llibre d’incidències 

● Avís previ i obertura del centre de treball 

 

5.3.3. Plànols: gràfics i detalls 

S’han d’incloure els plànols dels diversos elements que conformen una obra de gran 

envergadura com és el cas de l’ampliació del metro proposada. 

 

5.3.4. Càlculs i pressupost d’execució material 

Càlculs i pressupost d’execució material quant als següents punts: proteccions individuals, 

proteccions col·lectives, extinció d’incendis, protecció de les instal·lacions elèctriques, 

instal·lacions del personal, medicina preventiva i primers auxilis, i formació i reunions 

d’obligat compliment. 

 

5.4. Termini d’execució i pla d’obra 

S’ha d’establir un termini no superior a 10 anys per completar l’execució de l’obra, per tal de 

no impedir-ne futurs desenvolupaments. 

 

5.5. Pla de control de qualitat 

S’ha de seguir un pla d’aquestes característiques per tal de garantir un correcte 

desenvolupament de l’obra al llarg de les seves fases. 
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5.6. Previsió de servei en dia feiner 

 

5.6.1. Càlcul dels vehicles necessaris per a l’explotació 

Si considerem tr com el temps de recorregut de cada tram, i fp com la freqüència de pas en 

hora punta, tindrem com a cmin el nombre total de combois necessaris: 

 

cmin  =  2  ·  (tr  /  fp) 

 

Si considerem que el 20% dels vehicles estan fora de servei per manteniment o per 

avaries, el nombre de combois totals ctot es veurà incrementat en un 20% respecte al 

nombre de combois necessaris cmin: 

 

ctot  =  1’20  ·  cmin 

 

Ara procedirem a calcular el nombre de vehicles necessaris per a l’explotació: 

 

Línia Tram Temps 

recorregut 

Freqüència Vehicles 

Zona Universitària – Hospital Comarcal 6 min 2’50 min 5  
Hospital Comarcal – Can Falguera 7 min 2’50 min 6 

 Cornellà Centre – Can Llovera 7 min 2’51 min 6 

Total 17 

Taula: Ramon Campoy 

 

5.6.2. Nivell d’oferta 

Prenent com a hora punta les franges horàries de 7:00 a 9:00 del matí i de 17:30 a 20:30 

de la tarda, i segons la freqüència de pas màxima que es pot oferir en cadascuna de les 

línies, procedirem a calcular la capacitat d’absorció del volum de passatgers per part 

d’ambdues línies. 

 

Línia Capacitat Circulacions en hora punta Viatgers màxims en hora 

punta 

 927 viatgers/tren 21’18 circulacions/h i sentit 19.634 viatgers/h i sentit 

 927 viatgers/tren 21’05 circulacions/h i sentit 19.513 viatgers/h i sentit 

Taula: Ramon Campoy 

 

5.6.3. Estimació de la demanda 

La següent taula mostra la demanda de la L5 de metro, la més propera a la zona 

d’influència al tram del perllongament de la L3 i la L5 analitzats, i servirà per a l’elaboració 

del model per al càlcul de la demanda per a la línia L3. 
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Estació Demanda (entrades/dia feiner) Densitat de mobilitat 

Cornellà Centre 7.025 360 

Gavarra 4.410 315 

Sant Ildefons 9.862 470 

Can Boixeres 3.637 230 

Can Vidalet 9.380 520 

Pubilla Cases 12.027 575 

Taula: Enquesta de mobilitat quotidiana (EMQ) 2001 

 

La demanda correspon a dades de l’any 1999. La densitat de mobilitat està expressada en 

hab + LTL per ha. Aplicant el valor mig de les anteriors dades a les estacions de la L3 i la 

L5 en projecte, es valorarà la demanda captada per les estacions en funció de la seva 

densitat de mobilitat, però tenint en compte els futurs desenvolupaments urbanístics que 

tindran lloc en cada zona (per exemple, l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat o la ciutat 

esportiva del Futbol Club Barcelona). 

L’aplicació del mateix factor és una hipòtesi del tot raonable perquè la L3 i la L5 tenen 

característiques força semblants (entre elles, el mateix explotador) i el nombre mig 

d’entrades per estació té una diferència inferior al 2%, la qual cosa les fa força 

comparables. 

 

Estació Densitat de mobilitat Demanda (entrades/dia 

feiner) 

Hospital Sant Joan de Déu 100 1.876 

Esplugues Centre 375 7.036 

Àngel Guimerà 175 3.283 

Hospital Comarcal 150 2.814 

Sant Just Centre 100 1.876 

Mas Lluí 100 1.876 

Sant Feliu Centre 265 4.972 

Can Falguera 300 5.628 

Taula: Ramon Campoy 

 

Estació Densitat de mobilitat Demanda (entrades/dia 

feiner) 

Sant Joan Centre 400 7.505 

Torreblanca 100 1.876 

Sant Feliu Centre 265 4.972 

Can Llovera 500 9.381 

Taula: Ramon Campoy 
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La demanda total és de 29.361 entrades/dia feiner a les 8 estacions de la L3 i de 23.734 

entrades/dia feiner a les 4 estacions de la L5 a l’escenari 2010, un cop s’hagin construït 

totes les promocions urbanístiques a mig termini. El nombre mig d’entrades per estació és 

de 3.670’125 a la L3 i de 5.933’5 a la L5, valors que confirmen la viabilitat de la solució 

metro escollida. 

 

5.6.4. Relació oferta-demanda 

La relació oferta-demanda també es correcta i no dóna dubte a la viabilitat d’una obra de 

grans dimensions com és el cas d’aquesta, i en el cas de no ser rentable mantenir una 

freqüència tan elevada en determinats trams es podrien prendre solucions com només fer 

arribar part dels trens de la línia fins a aquestes estacions. 

 

5.7. Material mòbil 

El model escollit per a ambdues línies és el de la sèrie 5000, el mateix que s’està adquirint per 

les ampliacions que estan actualment en procés a les línies que tractem, construït a la fabrica 

que CAF té a Saragossa, excepte els bogies, que s'han realitzat a la factoria de Beasain 

(Guipúscoa). Els nous combois de metro disposen de 4 cotxes motors i 1 remolc. Cada cotxe 

compta amb 4 portes d'accés, equidistants al llarg de tota la longitud del tren per possibilitar el 

tancament d’andanes, que a la vegada permet la conducció automàtica dels trens, amb 

controls totalment informatitzats. Un total de 927 places per tren, 108 places assegudes més 4 

per PMR i 815 places de peu. Les prestacions cinemàtiques que diferencien aquest model són: 

bogies bimotors d'alt confort, suspensió pneumàtica i rodes insonoritzades, fre elèctric amb 

índex elevat de recuperació d'energia i cadena de tracció electrònica d'alt rendiment per evitar 

el màxim les pèrdues amb producció de calor. La nova suspensió pneumàtica permetrà reduir 

l'impacte vibratori del tren sobre la via i, per tant, el nivell de vibracions que es transmet a 

l'exterior. Les caixes dels trens són d'alumini (reducció del pes a 164.550 kg) i respecte els 

trens convencionals d'acer s'ha aconseguit un estalvi energètic, optimitzant-ne el consum, i 

una gran millora pel que fa a la corrosió. En total, les instal·lacions implementades han suposat 

116.105 metres de cable per tren. L’acceleració en servei és d’1 m/s2, la desacceleració en 

servei és d’1’2 m/s2 i en emergència d’1’3 m/s2, i la potència total és de 1920 kW (4 x 120 kW 

per cotxe). Els vagons comunicats a través d’un passadís que permet el pas per l’interior, junt 

amb l’espai per a PMR (4 places, doblant la capacitat dels actuals) i els seients reservats, fan 

aquests trens totalment accessibles. Compten amb nombrosos sistemes de seguretat, com 

sistemes de protecció ATP-ATO, circuits tancats de videovigilància, sistemes de detecció 

d’incendis i d’absorció d’energia davant un xoc, etc. Disposen d’aire condicionat integrat i de 

màxima insonorització interior per millorar el confort, a més de diversos sistemes d’informació: 

un anunciador visual (6 monitors per cotxe per a videoinformació) i acústic d’estacions i de 

tancament de portes, i informació sobre el servei des del tren i des del centre de control de 

metro, a més d’un intercomunicador en tots els polsadors d’alarma. 

 

5.8. Pressupost de construcció 

El pressupost d’obra civil per a l’ampliació de la L3 serà el següent: 
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Concepte Preu Quantitat Total 

Unitat d’estació soterrada 10.000.000 €/u 8 u 80.000.000 € 

Quilòmetre d’electrificació 2.000.000 €/km 8 km 16.000.000 € 

Quilòmetre de túnel 40.000.000 €/km 8 km 320.000.000 € 

Quilòmetre d’infrastructura ferroviària 2.000.000 €/km 8 km 16.000.000 € 

Quilòmetre de Sistema de Control de 

Trànsit Centralitzat 

2.000.000 €/km 8 km 16.000.000 € 

Hectàrea de tallers i cotxeres 100.000 €/ha 100 ha 10.000.000 € 

Total 458.000.000 € 

Taula: Ramon Campoy 

 

El pressupost d’obra civil per a l’ampliació de la L5 serà el següent: 

 

Concepte Preu Quantitat Total 

Unitat d’estació soterrada 10.000.000 €/u 4 u 40.000.000 € 

Quilòmetre d’electrificació 2.000.000 €/km 4 km 8.000.000 € 

Quilòmetre de túnel 40.000.000 €/km 4 km 160.000.000 € 

Quilòmetre d’infrastructura ferroviària 2.000.000 €/km 4 km 8.000.000 € 

Quilòmetre de Sistema de Control de 

Trànsit Centralitzat 

2.000.000 €/km 4 km 8.000.000 € 

Hectàrea de tallers i cotxeres 100.000 €/ha 100 ha 10.000.000 € 

Total 234.000.000 € 

Taula: Ramon Campoy 

 

El pressupost per a l’ampliació d’ambdues línies serà el següent: 

 

Concepte Import (€) 

Pressupost d’execució material (80%) 692.000.000 € 

Despeses generals (6%) 51.900.000 € 

Benefici industrial (14%) 121.100.000 € 

865.000.000 € 

IVA (16%)  138.400.000 € 

Pressupost d’execució per contracta  1.003.400.000 € 

Taula: Ramon Campoy 

 

El cost del material mòbil serà el següent: 

 

Línia Preu Quantitat Total 

 5.500.000 €/u 11 u 61.500.000 € 

 5.500.000 €/u 6 u 33.000.000 € 

Total 5.500.000 €/u 17 u 94.500.000 € 

Taula: Ramon Campoy 
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El cost total d’implantació serà el següent: 

 

Concepte Cost 

Obra civil 1.003.400.000 € 

Material mòbil 94.500.000 € 

Cost total 1.097.900.000 € 

Taula: Ramon Campoy 

 

5.9. Tramitació del projecte 

D’acord amb l’informe de la Comissió d’Assessorament Jurídic, el Consell d’Administració de 

l’ATM aprovà el següent procediment de tramitació i aprovació: 

● Un cop elaborat pels serveis tècnics de l’ATM, aprovació inicial, si s’escau, del document, 

per part del Consell d’Administració. 

● Informació pública per termini d’un mes. 

● Audiència als ajuntaments afectats per la localització de les infraestructures, per un període 

de dos mesos. 

Sobre les al·legacions rebudes, els serveis de l’ATM han d’elaborar un informe tècnic sobre 

peticions concretes contingudes a les al·legacions, i la seva avaluació i discussió ha de portar a 

una proposta de modificacions del projecte aprovat inicialment. Aquestes modificacions, així 

com la correcció d’errades o mancances detectades, s’han d’incorporar al document definitiu 

del projecte. 

● Aprovació pel Consell d’Administració de l’ATM, prèvia resolució de les al·legacions 

presentades. 

● Aprovació definitiva pel Consell Executiu de la Generalitat, a proposta del Departament de 

Política Territorial i Obres Públiques i previ coneixement del Consell Tècnic de Secretaris 

Generals. 

Un cop aprovat definitivament, les actuacions que hi figuren s’hauran d’incloure en les 

programacions temporals d’infrastructures de transport públic dins els Convenis de 

Finançament plurianuals a acordar entre l’Administració de la Generalitat i l’Administració 

General de l’Estat, i en els Contractes Programa de l’ATM amb els operadors públics. 

 

6. Conclusions 

El resultat del treball ha sigut plenament satisfactori, en haver aconseguit plasmar en una llargada 

limitada un projecte d’ampliació de dues línies de metro semblant a qualsevol dels que es redacten 

actualment en tots els seus aspectes, complint així amb l’objectiu inicial que m’havia proposat en 

començar el treball. D’aquesta forma, he començat analitzant la situació de la zona en matèria de 

mobilitat en l’actualitat, per passar a elaborar el projecte de l’ampliació d’ambdues línies de metro, 

i finalitzar amb els elements complementaris com la repercussió que tindrà el nou recorregut en el 

conjunt del sistema, el pressupost o la tramitació del projecte. 

Els canvis que suposa l’implantació d’aquest projecte satisfan perfectament les necessitats de 

mobilitat detectades en les poblacions analitzades, i també s’acompleixen els requisits esmentats al 
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principi quant a la sostenibilitat que suposa la implantació d’un mitjà de transport com el metro, de 

la mateixa forma que el fet de complementar el projecte amb altres millores tan necessàries pels 

municipis com les actuacions de reforma urbana. 

Es tracta d’un projecte, de fet, obert a les múltiples opcions d’ampliació que es puguin presentar en 

un futur no molt llunyà, quan més municipis vegin en alça el seu ritme de creixement. Les últimes 

tecnologies han quedat plasmades en els diferents mètodes de construcció que es poden utilitzar, 

els vehicles que s’han d’adquirir per servir les línies... La informació, no exempta de la dificultat 

que suposa trobar i seleccionar la més adient en cada cas, ha quedat caracteritzada per l’absolut 

grau d’objectivitat i fiabilitat establert des del començament del treball, per la qual cosa també he 

assolit plenament tots els objectius formals i estructurals plantejats. 

Seguint el guió previst en un principi però canviant-lo sempre que ha sigut necessari al llarg del 

desenvolupament del treball, adaptant-me a nous aspectes que hi podia incloure i eliminant 

d’altres que no corresponien del tot, he anat configurant el cos del treball definitiu i els elements 

complementaris a aquest. Així ha quedat un treball complet que reuneix tots els punts d’un 

projecte de forma simplificada, amb un llenguatge entenedor i ben estructurat que, juntament amb 

els plànols, gràfics, taules, fotografies i demés, el fan fàcil de comprendre per a qualsevol persona. 

 

7. Fonts d’informació 

7.1. Centres de documentació 

● Ajuntament de Barcelona 

● Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 

● Ajuntament de Sant Joan Despí 

● Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

● Ajuntament de Sant Just Desvern 

● Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 

● Consell Comarcal del Baix Llobregat 

● Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 

● Generalitat de Catalunya – Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) – 

Direcció General de Ports i Transports 

● Gestió d’Infrastructures Societat Anònima (GISA) 
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8. Agraïments 

Aquest treball no l’hauria pogut fer sense l’ajuda de la meva tutora, que sempre ha estat disponible 

per ajudar-me a l’hora de buscar camins per trobar totes les eines i els elements necessaris pel 

meu treball. També a la gent que ha estat al meu costat a l’hora d’elaborar-ho, i a tot aquell que 

ha perdut uns minuts o fins i tot unes hores amb mi, ja sigui facilitant-me valuoses informacions, 

buscant-me documents que em poguessin ser útils, recomanant-me solucions possibles, o 

escoltant-me i donant-me la seva opinió sobre el desenvolupament del treball. Finalment, la tant 

important ajuda del mateix col·legi, ja que sense tots els aprenentatges i l’experiència que he anat 

adquirint allà al llarg de tots aquests anys, avui en dia no podria estar fent un treball com aquest. 

 

9. Annexos 

9.1. Fotografies de les estacions 

9.2. Fotografies del material mòbil 

9.3. Plànols 

Plànol nº 1: Traçat. Barcelona 

Plànol nº 2: Traçat. Esplugues de Llobregat 

Plànol nº 3: Traçat. Reforma urbanística. Sant Just Desvern 

Plànol nº 4: Traçat. Reforma urbanística. Sant Feliu de Llobregat 

Plànol nº 5: Traçat. Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat 

Plànol nº 6: Qualificacions urbanístiques. Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu 

de Llobregat, Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat 


