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1. INTRODUCCIÓ 

El present document correspon a la Memòria de l’Estudi Informatiu “Projecte d’extensió de la línia 7 
del tranvia a Île-de-France (París)” amb codi 722-PRO-CA-6347 que correspon a un Projecte Final de 
Carrera de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins Canals i Ports de Barcelona de la UPC. 

En aquesta s’inclouen les dades mes importants referents a tots els apartats que ha de tenir un 
Estudi Infomatiu. 

2. ANTECEDENTS 

EL present Estudi Informatiu disposa de diversos antecedents administratius. 

A 1992 el Sindicat de Transports de la Regió d’Île-de-France va dur a terme un estudi per definir una 
xarxa de transport al sector nord del departament de l’Essonne. Aquest estudi avaluava l’oportunitat 
de creació d’un transport públic en zona reservada entre el final de la línia 7 de metro, la parada 
Villejuif – Louis Aragon, i el centre de la localitat d’Evry, passant per l’estació de RER de la localitat de 
Juvisy-sur-Orge. 

Des d’aquest estudi, les necessitats de millorar els desplaçaments entre els pols del territori i de 
proposar una oferta de transport públic alternativa al vehicle particular han estat posades de 
manifest. Entre les localitats de Villejuif i Juvisy-sur-Orge es proposava un sistema de transport de 
tipus metro lleuger. 

Posteriorment, a l’any 1994, la connexió Villejuif-Juvisy-sur-Orge va esser inscrita al Pla Mestre de 
Desplaçaments de la Regió d’Île de France (SDRIF) com transport públic en zona reservada radial de 
la primera corona (pàgina 283 del SDRIF 1994). No obstant, el tipus de mode de transport escollit 
seguia sent el metro lleuger, com a l’any 1992. 

L’interès d’aquesta connexió origina el començament dels estudis d’aquest projecte. Són els estudis 
realitzats entre els anys 1996 i 1998 que consideren per primera vegada el tramvia com una 
possibilitat de tipus de mode de transport.  

Posteriorment, a l’any 2000 el projecte es confirma, entrant en el contracte entre l’estat i la regió 
(CPER) dels anys 2000 a 2006. A partir d’aquest contracte, les dues parts (estat i regió) es 
comprometen al a la programació i al finançament d’operacions d’infraestructura. 

Estudis realitzats a l’any 2001 confirmen com mode de transport el tramvia. També es defineix les 
dues fases en les que es dividirà el projecte. 

 Fase 1: Villejuif Louis Aragon – Athis-Mons; 
 Fase 2: Athis-Mons – Juvisy-sur-Orge. 

A l’any 2007, la segona fase del projecte entra en el Contracte entre l’estat i la Regió (CPER) de 2007 
a 2013 en l’apartat de transports públics en lloc segregat radials i fora del perímetre de París. Les 
dues parts es comprometen al a la programació i al finançament d’operacions d’infraestructura 
d’aquesta segona fase. 

Posteriorment es presenta la segona fase a debat públic, concretament entre el 22 de gener i el 23 
de març de l’any 2007, on s’estima el valor del projecte entre 40 i 50 M€ en condicions econòmiques 
de l’any 2006. 
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Al 2008 s’inscriu al contracte entre la regió i el departament (CPRD) de 2009 a 2013, però degut a la 
crisi econòmica, el projecte queda bloquejat un cert temps, degut a la priorització d’altres projectes i 
a la limitació de capital dels finançadors, Estat, Regió i Departament. Finalment, a principis de l’any 
2013 es reprèn la idea. 

Es preveu que al final del 2013 o a principis de l’any 2014 el projecte es pugui declarar d’utilitat 
pública. Així, es començaran a realitzar els estudis pertinents. 

Es preveu una posta en marxa del serveis de la segona fase a l’any 2019 – 2020. 

3. SITUACIÓ I OBJECTE D’ESTUDI 

3.1 Situació 

El projecte d’extensió del tramvia T7 d’Athis-Mons a Juvisy-sur-Orge discorre en la seva totalitat pel 
departament de l’Essonne, situat a la regió d’Île-de-France. Concretament, en la zona Nord del 
departament. 

 

Il·lustració 1. Situació de l’Essonne al mapa de França. Font: Wikipèdia 
Situació de l’àmbit d’estudi en el mapa de l’Essonne. Font: Elaboració pròpia 

El traçat travessa tres comunes: 

 Paray-Vielle-Poste, on la RN7 constitueix el límit est entre l’Avenue Paul Vaillant-Couturier i la 
Rue Pierre et Marie Curie. L’estació Contin està situada dins aquest límit comunal. 

 Athis-Mons, comuna situada a l’est i al sud de Paray-Vielle-Postei de la qual el límit sud està 
situat a la intersecció entre la RN7 i la RD25 (encreuament de la Pyramide). Les estacions 
Delaune i Pyramide es troben dins els seus límits comunals. Part del barri Val d’Athis serà 
desservida per l’estació que estarà al Pol Multimodal de Juvisy-sur-Orge. 

 Juvisy-sur-Orge està situada al sud d’Athis-Mons. La comuna està desservida pel tramvia inserit a 
la RN7, al sud de l’encreuament de la Pyramide. Posteriorment s’insereix al centre de la comuna 



  Extensió de la línia 7 de tramvia de París. Athis-Mons – Juvisy-sur-Orge 

MEMÒRIA 3 

 

segons 3 alternatives que són objecte d’estudi. Acaba al Pol Multimodal de Juvisy. Inclou entre 4 i 
5 parades segons l’alternativa d’estudi. 

 

Il·lustració 2. Zona d’estudi. Font: IAU 

3.2 Objecte d’estudi 

L’objecte del present estudi és estudiar una extensió de la línia 7 del tramvia que actualment està en 
construcció i va de Villejuif fins a Athis-Mons. L’extensió que és objecte d’estudi s’estén d’Athis-Mons 
fins a Juvisy-sur-Orge, i contribuirà a millorar la connectivitat interna en transport públic del sector 
nord del departament de l’Essonne. 

Durant els darrers anys la xarxa viària de la zona es comença a saturar de vehicles privats. Es constata 
la necessitat de connectar la zona nord del departament amb la capital per poder satisfer la demanda 
de mobilitat originada sobretot a les migracions casa-treball. 

El projecte permetre d’una banda connectar els barris situats al voltant de l’eix que constitueix la 
RN7, i d’altre banda alleugerar les càrregues de trànsit suportades per la infraestructura viària. 

La connexió al Pol Multimodal de Juvisy permetrà la connexió d’aquest eix amb les xarxes ferroviàries 
del RER C i D. 

4. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

En el present Estudi Informatiu s’ha tingut en compte el planejament urbanístic de la zona. S’han 
intentat respectar, en mesura del possible, els usos actuals i futurs de sòl. Cal destacar, que per totes 
les alternatives estudiades gairebé tota la traça de la línia de tramvia ocupa sòl del sistema viari, o bé 
subsòl. 

S’han consultat els documents referents del “Plan Local d’Urbanisme” (PLU) de cadascuna de les 3 
comunes per on discorre l’extensió de la línia 7 de tramvia. 
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5. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

La informació cartogràfica utilitzada en aquest Estudi Informatiu és la següent: 

 Base topogràfica a escala 1:1000 de la zona d’estudi facilitada per la comunitat de comunes 
CALPE; 

 Dades numèriques de l’Institut d’Aménagement et Urbanisme de la regió d’Île-de-France a escala 
1:5000. 

 Cartografia numèrica cadastral facilitada per servei estatal immobiliari. 

6. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

De l’annex de geologia i geotècnia del present Estudi Informatiu es poden extreure el resultats que es 
presenten en aquest paràgraf. 

6.1 Context geològic 

El subsòl de la zona d’estudi és el característic de la conca parisina amb una successió de capes de 
pedres “meulières” (griftstone en anglès), llims, argiles i calcàries. De més recent a més antic, els 
terrenys que es presenten son els següents: 

 Calcària de Brie i argila de meulière de Brie; 
 Arenes i gres de Fontainebleu; 
 Al·luvions recents; 
 Formacions de vessants, despreniments i col·luvions; 
 Llims dels plans. 

6.2 Moviments de terres 

Pel que fa al moviments de terres, els càlculs realitzats per cadascuna de les alternatives han donat 
els següents resultats: 

(en m3) Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Terraplè 0,0 0,0 384,3 

Reblert 5258,8 5258,8 5258,8 

Capa de forma 3033,6 3361,1 3527,4 

PARCIAL 8292,4 8619,8 9170,4 

    Desmunt 14820,0 0,0 2069,2 

Excavació 0,0 57331,1 0,0 

PARCIAL 14820,0 57331,1 2069,2 

    Balanç de 
terres -6527,7 -48711,3 7101,2 

Taula 1. Moviments de terra per alternativa 
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7. HIDROLOGIA I SANEJAMENT 

L’aigua és una preocupació major de la construcció d’obres longitudinals, ja que presenta nombrosos 
inconvenients contra els quals s’han de prendre precaucions durant la concepció, la realització i el 
manteniment.  

El tipus de sanejament depèn del tipus de plataforma. La nostra ha estat concebuda amb un carril de 
tipus Phoenix. En aquest cas, la utilització d’aquest tipus de carril justifica la implantació d’un 
revestiment. La gola del carril acumula aigua. Per tant s’ha de permetre el sanejament del carril per: 

 Evacuar les aigües retingudes a la gola; 
 reduir les infiltracions a la plataforma; 
 limitar les projeccions d’aigües carregades d’òxids de ferro, que taquen els revestiments dels 

carrils i del material mòbil; 
 participar a l’evitament des corrents paràsits. 

Generalment s’implanten dos tipus de sanejament: 

 Les capses d’aigua; 
 els canals. 

Les capses d’aigua asseguren únicament el sanejament de les goles dels carrils. 

Els canals poden igualment assegurar el sanejament de les goles dels carrils, però es justifiquen 
sobretot per la seva funció de sanejament de la plataforma. En general es disposen transversalment, 
però també poden estar posades longitudinalment en funció dels perfils. 

No existeixen els revestiments impermeables, per tant sempre s’haurà de preveure un sistema de 
drenatge de les aigües infiltrades dins la plataforma, així com la seva evacuació. 

La concepció del drenatge haurà de tenir en compte: 

 El tipus de revestiment, i principalment la seva permeabilitat; 
 els tipus d’interfases entre els diferents materials; 
 les condicions d’implantació a l’hora de la realització de les obres d’execució; 
 les càrregues de trànsit o les condicions reals d’utilització de la plataforma (si hi circulen vehicles 

de servei o de seguretat). 

En tots els casos s’hauran d’implantar els mitjans permetent assegurar l’eficàcia del funcionament 
del sistema de drenatge i la seva perennitat. 

Quan l’asfalt nomes sigui utilitzat en les travesseres del la plataforma (per permetre el passatge de 
vehicles de carretera), es podrà trobar entre dos tipus de materials (paviments de pedra natural o 
gespa). En aquests casos, durant el disseny s’haurà de pensar en: 

 Preveure el passatge de les aigües infiltrades d’amunt a avall de la travessera, amb l’ajuda de 
tubs de PVC per exemple, quan el revestiment ho permeti; 

 preveure un mallatge correcte del canals i les capses d’aigua quan el revestiment no permeti la 
solució anterior. 

Els dissenyadors del sanejament hauran de preveure les longituds dels drenatges i canals 
compatibles amb les operacions de neteja i de manteniment. Hauran d’explicar el mode de 
funcionament i de manteniment del sistema de drenatge que s’haurà d’adaptar als mitjans usuals de 
manteniment i que no requereixi el desmuntatge habitual dels revestiments. 
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8. ALTERNATIVES 

8.1 Alternativa 1 – Rue Camille Flammarion 

 

Il·lustració 3. Alternativa 1 – Rue Camille Clammarion 

El traçat de l’alternativa 1 discorre al llarg de la RN7 fins arribar a l’encreuament amb la Rue Camille 
Flammarion una vegada el traçat entra dins la comuna de Juvisy-sur-Orge. Al punt mig d’aquest 
carrer s’hi situarà la parada Camille Flammarion. Posteriorment el traçat arriba al centre de dita 
comuna a través d’aquest carrer. 

Aquest carrer està constituït d’una forta pendent, del 9,5%, i presenta les particularitats de ser un 
carrer molt estret, que es travessat per una passarel·la per a vianants que comunica el parc de 
l’Observatoire i el Parc de Camille Flammarion, i a demés, és l’entrada dels vehicles d’urgència a al 
Centre Hospitalari de Juvisy-sur-Orge. 

La inserció del traçat del tramvia s’avera difícil si no es realitzen moviments de terra importants i si 
no s’excaven rases profundes per poder fer front a les fortes pendents de les quals està dotat aquest 
carrer. 
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8.2 Alternativa 2 – Túnel Observatoire 

 

Il·lustració 4. Alternativa 1 – Observatoire 

El traçat de l’alternativa 2 discorre al llarg de la RN7 des d’Athis-Mons Centre Commercial fins a la 
comuna de Juvisy-sur-Orge. En canvi, al arribar a l’encreuament amb la rue Camille Flammarion, 
l’alternativa 2 continua de llarg per la RN7, on pocs metres després comença a endinsar-se dins el 
subsòl. El traçat travessarà sota terra el parc de l’Observatoire, per on tindrà una estació subterrània, 
fins arribar al centre de Juvisy-sur-Orge, on sortirà un altre cop a l’exterior per reprendre el traçat 
comú a totes les alternatives. 

La particularitat d’aquest traçat és que discorre pel subsòl, i que no entra en conflicte amb altres 
parcel·les. 
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8.3 Alternativa 3 – Rue Piver 

 

Il·lustració 5. Alternativa 1 – Rue Piver 

El traçat de l’alternativa 3 discorre al llarg de la RN7 d’Athis-Mons fins arribar a la comuna de Juvisy-
sur-Orge. Per endinsar-se al centre de Juvisy, aquesta alternativa vorejarà el parc de l’observatoire 
per la rue Piver. 

Aquest traçat discorre per un carrer amb una pendent màxima del 8,5% que pot esser atenuada 
mitjançant moviments de terres. No obstant, caldrà expropiar part de certes parcel·les per poder 
inserir el traçat dins aquest carrer. A demés, com és un carrer fortament transitat pel vehicles, es 
compartirà la via entre el tramvia i els vehicles privats. 
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9. ESTUDI DE MOBILITAT I DEMANDA 

9.1 Població i ocupació 

La zona d’estudi es troba situada a la gran corona, just a la frontera amb la petita corona. Això 
justifica l’elevada densitat de població respecte a la densitat de població del departament de 
l’Essonne, que es troba tot dins la gran corona. 

La població de la zona d’estudi es presenta en la següent taula: 

 

Athis-Mons 
Juvisy-sur-

Orge 
Paray-Vielle-

Poste 
TOTAL zona 

d'estudi 
Essonne 

Població 2009 
(hab) 

30.644 14.347 7.169 52.160 1.208.004 

Superfície 
(km2) 

8,6 2,2 6,1 16,9 1804,4 

Densitat de 
població 
(hab/km2) 

3.563,3 6.521,4 1.175,2 3.086,4 669,5 

Taula 2. Dades de població (2009) de la zona d’estudi. Font: INSEE 

Segons les previsions d’evolució de l’IAU (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme).les xifres de 
població al 2020 seran inferiors a la zona d’estudi que al departament de l’Essonne. A la comuna de 
Paray-Vielle-Poste la població disminuirà un 2%. A Athis-Mons i Juvisy-sur-Orge la població 
augmentarà a un ritme moderat, amb una TCAM del 0,5% i del 0,7% respectivament. 

Pel que fa a l’ocupació de la zona d’estudi, hi ha unes 26.500 persones que constitueixen la població 
activa. Aquestes estan sobretot situades a la comuna d’Athis- Mons (15.300).El percentatge de 
població activa de la zona d’estudi (76,1%) és lleugerament superior al del departament (74,7%). Això 
és degut a que a la comuna de Juvisy-sur-Orge la població activa està constituïda per gairebé el 79% 
de la població entre 15 i 64 anys. 

Pel que fa a les dades d’atur, la taxa d’atur d’Athis-Mons i de Juvisy-sur Orge es situen una mica per 
sobre dels 10 punts, mentre que la de Paray-Vielle-Poste és notablement inferior, del 6,7%. A la zona 
d’estudi, l’atur es situa un punt per sobre del departament de l’Essonne, on la taxa d’atur és del 9%. 

Segons les previsions de creixement de l’IAU, el nombre de llocs de treballs augmentarà 
considerablement a la zona d’estudi. L’augment al 2020 respecte el 2009 serà de gairebé l’11%. No 
obstant, aquesta augmentació es veurà sobretot a les comunes d’Athis-Mons (11,1%) i Paray-Vielle-
Poste (20,3%). A la comuna de Juvisy-sur-Orge el nombre de llocs de treball tan sols augmentarà un 
2% en aquest període de 2009 a 2020. 

Pel que fa a la concentració dels llocs d’ocupació, Paray-Vielle-Poste concentra més llocs d’ocupació 
que població activa ocupada. En canvi, Juvisy-sur-Orge i Athis-Mons tenen més població activa 
ocupada que llocs d’ocupació, en consonància amb la tendència del departament en general. 
Aquests indicadors mostren la tendència de la gent d’apropar-se a París per accedir als seus llocs de 
treball, on hi ha una concentració de llocs de treball molt més elevada. 
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9.2 Oferta de transport 

9.2.1 Xarxa ferroviària 

Dins la zona d’estudi l’oferta ferroviària està composada de dues línies de RER, la C i la D. Aquestes 
desserveixen l’estaió de Juvisy, situada dins la comuna de Juvisy-sur-Orge. En termes de passatgers i 
de nombre de correspondències, es tracta de l’estació més gran de la regió parisina després de les 
estacions situades a París intra-muros i l’estació de La Defense. 

9.2.2 Xarxa d’autobusos 

El sector d’estudi està desservit per 8 línies de bus explotades per la RATP de les qual 6 desserveixen 
el pol multimodal de Juvisy. 

A demés, pel sector d’estudi passen 5 busos de nit. Els serveis N31, N131, N133, N135 i N144 
funcionen entre la 1 i les 5 de la matinada. 

Finalment, dins la zona d’estudi també hi circulen busos explotats per altres companyies com Daniel 
Mayer, Athis-Car o Garel&Navarre. 

9.2.3 Itineraris per a ciclistes 

La zona d’estudi està constituïda per uns 10 km de carrils bici.  

Un itinerari s’assembla bastant al traçat del projecte de tramvia. Aquest comença a Paray-Vielle-
Poste, vorejant els equipaments esportius d’Athis-Mons i després s’introdueix a l’Avenue Victor Hugo 
fins a la rue de la Voie Verte, que marca la separació entre Juvisy-sur-Orge i Athis-Mons. Llavors 
travessa la RN7 per la rue Fromenteau, i continua per la rue Calude Bernard, que desemboca al Parc 
des Grottes. Seguidament, arriba a l’avenue de la Terrasse. Així accedeix al centre de la localitat de 
Juvisy-sur-Orge, a la plaça del Marechal Leclerc i arriba finalment a l’estació de RER de Juvisy per 
l’avenue d’Estiennes Orves. 

9.2.4 Xarxa viària 

La xarxa principal està composada per la RN7, la RD118 la RD25 i la D931. 

Les vies d’importància secundària són la connexió entre el pont de la Première Armée Française i la 
RD 118. 

El Sena i les vies ferroviàries del RER formen les “barreres” difícils de travessar. Només alguns 
passatges poden esser travessats per vehicles, el que crea embossos de circulació. 

L’eix estructurant del territori és la RN7, que és transitada per uns 18000 vehicles per cada sentit de 
mitja cada dia laborable. 

Altres carrers molt transitats són el pont de la première armée, amb 12000 vehicles per sentit de 
mitja en dia laborable. O també la Rue Piver, amb 6000 vehicles per sentit de mitja en dia laborable. 
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9.3 Projectes de transport 

9.3.1 Xarxa de transport col·lectiu 

Diversos projectes de transport col·lectiu, actualment en estudi, estaran en funcionament a l’horitzó 
2020: 

 Els projectes de connexió directa amb l’extensió del T7 d’Athis-Mons a Juvisy són: 

 El projecte de tramvia T7 fase 1 de Villejuif a Athis-Mons; 
 el projecte del gran Pol Intermodal de Juvisy-sur-Orge; 
 el pla director del RER C; 
 el pla director del RER D; 
 el projecte de tramvia París-Orly; 
 el projecte de xarxa de metro automàtic Gran París Express. 

 Els projectes que no es connecten directament a l’extensió de la línia T7 de tramvia, però que 
tenen un impacte considerable a escala departamental són: 

 El projecte Tram-Tren de Massy a Evry; 
 el projecte T Zen 4. 

9.3.2 Itineraris per a ciclistes 

A l’horitzó 2015 s’hauran implantat diversos itineraris per ciclistes que permetran augmentar el 
mallatge d’aquest tipus d’itineraris en el territori. 

Els plans departamental i comunitari de circulacions en bicicleta proposen augmentar la quantitat de 
kilòmetres de carrils bici en més d’un 100%. 

9.4 Anàlisi dels desplaçaments 

Per fer l’anàlisi dels desplaçaments cal fer un estudi dels trànsits quotidians, com són els trànsits 
domicili-treball i domicili-estudis. 

Els fluxos entre el domicili i el lloc de treball són els que generen més trànsit (desplaçaments 
quotidians i generalment llargs) i sol·liciten considerablement les infraestructures durant les hores 
punta. 

9.4.1 Domicili-treball 

Les següents figures mostren les característiques dels desplaçaments domicili-treball de la zona 
d’estudi a escala local i a escala departamental: 
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Il·lustració 6. Repartició local dels desplaçaments domicili-treball 2010. Font INSEE 

 

Il·lustració 7. Repartició departamental dels fluxos domicili-treball sortint de la zona d’estudi. 
Repartició departamental dels fluxos domicili-treball entrant a la zona d’estudi. Font: INSEE 

9.4.2 Domicili-estudis 

La següent figura representa els fluxos intercomunals i intracomunals de les tres comunes del 
perímetre d’estudi. Tan sols es representen els fluxos majors a 100 desplaçaments. 

 

Il·lustració 8. Fluxos > 100 desplaçaments domicili-estudis en la zona d’estudi. Font: INSEE 
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9.5 Previsió de la demanda 

9.5.1 Hipòtesis 

Les previsions de la demanda s’han realitzat a l’horitzó 2020. 

S’ha estudiat la línia com una línia completa de principi a fi. 

Les previsions han estat realitzades per l’hora més dimensionant, és a dir, l’hora punta del matí, que 
està situada entre les 8h i les 9h. 

Les matrius origen destinació han estat constituïdes a partir dels volum de desplaçaments estimats 
pel sindicat de transports de la regió d’Île-de-France amb el seu model multimodal anomenat 
ANTONIN 2. 

Les evolucions del trànsit entre 2010 i 2011 han estat estimades de manera simple per mijà d’un 
model a elasticitat 0,8 amb l’evolució de les poblacions i dels llocs de treball. En coherència amb les 
tendències observades sobre la regió durant els darrers 10 anys. 

A demés, per veure la variació entre les tres variants d’estudi, s’ha realitzat un model a elasticitat de -
- 0,2 amb l’evolució del temps de viatge. En coherència amb les tendències observades sobre la regió 
durant els darrers 10 anys. 

S’ha considerat que el nombre de passatgers diaris i el nombre de passatgers en hora punta estan 
relacionats de la següent manera en concordança amb les observacions a la regió Île-de-France dels 
darrers 10 anys: 

                               

9.5.2 Metodologia 

La metodologia que s’ha seguit per estimar els volums de trànsit ha estat la següent: 

1. Constitució de la matriu origen destinació d’un sistema tramviari fictici actual: 
El STIF ha realitzat les previsions de trànsit (fictícies) de l’extensió de tramvia T7 en l’any 2012 per 
una variant que podria esser semblant a la variant 2 d’estudi. Aquestes han permès constituir 
una matriu de desplaçaments origen destinació. 

 
2. S’han aplicat les evolucions de població a les pujades d’aquesta matriu i les evolucions de llocs de 

treball als descensos, ja que ens situem a l’hora punta del matí. Tant a una evolució com a l’altra 
se l’hi ha aplicat una elasticitat del 0,8. 

 
3. Com la línia és estudiada com si fora una línia completa, de principi a fi, el nombre de pujades i 

de baixades ha de ser el mateix, per tant, s’equilibraran les baixades, ja que les pujades són 
sempre més representatives del comportament de la població (si s’hagués fet l’estudi a l’hora 
punta de la tarda s’haurien d’equilibrar les pujades en funció de les baixades). 

 
4. S’aplica un algoritme anomenat FRATAR per fer evolucionar els nombres de la matriu de manera 

que el nombre de pujades i baixades sigui igual al nombre calculat precedentment. 
Freqüentment utilitzat en previsions de trànsit. 

 
5. Per obtenir el resultat per a cada alternativa s’aplica una elasticitat de - 0,2 a l’evolució del temps 

de viatge. 
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6. S’han pogut calcular les càrregues durant l’hora de punta del matí per cada secció i per cada 
sentit. 

 

S’ha aplicat un factor augmentatiu al nombre total de viatgers en hora punta del matí, suposant que 
Passatgers HP = 22% Passatgers dia per poder calcular el nombre de passatgers totals diaris, en un 
dia obrer base. 

9.5.3 Síntesi de resultats 

Variant Paràmetre Valor any 2020 

1 
Camille 

Flammarion 

Nombre d'usuaris en HPM 5100 

Volum més elevat direcció Nord 1850 

Volum més elevat direcció Sud 750 

Secció més transitada  C Flammarion - Pyramide  

Nombre d'usuaris dia base 23200 

2 
Tunnel 

Observatoire 

Nombre d'usuaris en HPM 5000 

Volum més elevat direcció Nord 1800 

Volum més elevat direcció Sud 700 

Secció més transitada  Juvisy - Marechal Leclerc  

Nombre d'usuaris dia base 22750 

3 Piver 

Nombre d'usuaris en HPM 4900 

Volum més elevat direcció Nord 1800 

Volum més elevat direcció Sud 650 

Secció més transitada  Observatoire - Pyramide  

Nombre d'usuaris dia base 22250 

Taula 3. Síntesi de resultats de previsió de trànsit per les 3 variants 

 

Il·lustració 9. Demanda al 2020 de la Variant 1 en HPM   
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VARIANT 1 - Camille Flammarion
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Il·lustració 10. Demanda al 2020 de la Variant 2 en HPM   

 

Il·lustració 11. Demanda al 2020 de la Variant 3 en HPM 
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10. ESTUDI D’EXPLOTACIÓ 

Per a cada alternativa contemplada en l’estudi d’alternatives, s’analitzen els temps de viatge, per a 
posteriorment, segons la freqüència del servei, obtenir la flota de tramvies necessària per a cobrir 
tota l’operació, afegint en cada cas una reserva operacional i de manteniment. 

Els criteris de simulació són els següents: 

 Capacitat d’acceleració dels tramvies: 1 m/s2; 
 Capacitat de desacceleració: 0,85 m/s2; 
 S’utilitzen les equacions del MRU i del MRUA per calcular l’avanç dels trens; 
 Prioritat màxima als encreuaments: no hi haurà parada del tramvia a no ser que hi hagi 

pertorbacions del trànsit; 
 Freqüència en HPM: 15 trams/hora, 1 tram cada 4 minuts; 
 Temps d’espera al fi de línia: 6 minuts; 
 Període d’hora punta: 7h a 9h. 
 Temps de parada a les estacions: 

Tipus d’estacií Temps de parada 

Inici i final de línea 40 '' 

Estació intermitja 30 '' 

Taula 4. Temps de parada a cada tipus d’estació  

 Límit de velocitat segons la secció que es travessi: 

Variant Secció Longitud 
Velocitat 
màxima 

C RN7 Nord del Marché des Gravilliers 1430 m 50 km/h 

C Esplanada Marché des Gravilliers 170 m 30 km/h 

C RN7 Sud del Marché des Gravilliers 490 m 50 km/h 

1 Camille Flammarion 630 m 30 km/h 

2 Túnel 1000 m 30 km/h 

3 RN7 fins l'encreuament amb Piver 830 m 50 km/h 

3 Piver 360 m 20 km/h 

C Place Marechal Leclerc 320 m 20 km/h 

C Avenue Estienne d'Orges 260 m 20 km/h 

C Pol multimodal de Juvisy 140 m 20 km/h 

Taula 5. Límit de velocitat per secció 

C – Secció comú 
1 – Secció de la variant 1 
2 – Secció de la variant 2 
3 – Secció de la variant 3 
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Els temps de recorregut per cadascuna de les variants es presenta a la següent taula: 

Alternativa Temps de recorregut Longitud Velocitat 
Flota de 
tramvies 

Anada Cicle (metres) comercial (km/h) necessària 

1-Cammille Flammarion 10m08s 26m18s 3440 33,15 10 

2-Túnel Observatoire 10m51s 27m44s 3710 33,73 11 

3-Piver 11m14s 28m30s 3900 35,66 11 

Taula 6. Resultats model d’explotació 

11. ANÀLISI DE RENDIBILITAT SOCIOECONÒMICA I FINANCERA 

11.1 Introducció 

Aquesta avaluació socioeconòmica i financera segueix, de manera simplificada, la metodologia que 
es presenta a la “instruction cadre de Robien” que data del 25 de mars de 2004 i que va ser 
actualitzada al 2005, que té per objectiu harmonitzar els mètodes d’avaluació dels grans projectes 
d’infraestructura de transport. 

L’horitzó de posada en marxa del projecte escollit per la realització d’aquesta avaluació és l’any 2020. 
La durada d’explotació és de 25 anys (estàndard per les avaluacions econòmiques de projectes de 
tramvia). 

El període de l’avaluació socioeconòmica i financera anirà des de l’inici de les obres d’execució, és a 
dir, l’any 2017, fins al final del període d’explotació. És a dir, durarà 28 anys. 

Aquesta avaluació és de tipus diferencial, és a dir, compara dues situacions i en fa la diferència. Les 
dues situacions que es comparen són la situació dita de referència, i la situació de projecte. 
D’aquesta manera es pot avaluar el valor afegit intrínsec del projecte d’extensió de la T7 entre Athis-
Mons i Juvisy-sur-Orge. 

La situació de referència es defineix, segons el referencial socioeconòmic de la RATP, com aquella 
situació més probable en cas d’absència de projecte. Per fer-la, s’han de calcular els altres grans 
projectes que impactaran la zona d’estudi. 

Els projectes considerats per calcular la situació de referència són: 

 Fase 1 del tramvia T7, Villejuif Louis Aragon – Athis-Mons Centre Commercial; 
 Pôle Mulimodal de Juvisy; 
 Requalificació de la RN7. 

Tots aquests projectes tindran un impacte en la zona d’estudi. 

Per la situació de projecte es consideren les 3 alternatives d’estudi. 

La inversió necessària estimada per la realització de cadascuna de les variants és: 

Alternativa Inversió 

1-Camille Flammarion    32.817.206,20 €  

2-Tunnel Observatoire    40.007.963,55 €  

3-Piver    37.295.728,11 €  

Taula 7. Inversió necessària per la realització de cada alternativa 
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El trànsit de la situació de referència, el ser un projecte de nova creació, seria zero. 

El trànsit calculat a l’annex Mobilitat i demanda per cada alternativa és el següent: 

 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Viatgers 6.375 6.254 6.115 

Viatgers*km 9.606 10.525 10.910 

Taula 8. Previsions de trànsit en milers de viatgers i de viatgers*kilòmetre 

L’alternativa 1 és la que proporciona més viatgers, en canvi, l’alternativa que proporciona més 
viatgers per kilòmetre és la 3, ja que la distància recorreguda pels viatgers és major. 

Aquests indicadors són necessaris per calcular els costos d’explotació i els beneficis de l’explotador 
del tramvia. 

La oferta tramviària en la situació de referència també és zero. 

La oferta tramviària calculada a l’annex “Model d’explotació” per cada alternativa és la següent: 

 
Alt 1 Alt 2 Alt 3 

Tramvies 10 11 11 

Tramvies*km 42.240 42.180 45.600 

Missions per any 13.200 11.400 11.400 

Taula 9. Oferta tramviària per cadascuna de les alternatives d’estudi 

Com es pot veure, la primera alternativa, al tenir cicles més curts, pot realitzar més cicles de missions 
per dia, per tant el nombre de missions per any és superior. En canvi, el nombre de tramvies*km és 
major en l’alternativa 3, ja que la distància recorreguda és major. 

11.2 Avaluació socioeconòmica 

11.2.1 Objectiu 

L’avaluació socioeconòmica d’un projecte té com objectiu mesurar el seu interès per la col·lectivitat 
comparant els efectes positius que s’esperen de la realització del projecte, i els costos que suposaran 
la seva realització. Es tracta d’un estri d’ajuda a la decisió que permet apreciar els factors 
socioeconòmics d’un projecte i de les diferents opcions estudiades. 

Es fonamenta en un balanç quantificat que mesura els efectes del projecte en termes de costos i 
d’avantatges monetitzades (convertides a €) per la col·lectivitat i sobre un anàlisi qualitatiu dels 
efectes no quantificables. Així es determinarà la rendibilitat i el valor afegit creat, tenint en compte 
els costos d’inversió de les infraestructures i del material mòbil, i avaluant les avantatges i 
inconvenients que genera. 

El balanç s’estableix en diferencial, és a dir, comparant els costos i avantatges del projecte amb la 
situació de referència. S’efectua sobre la durada que compren les obres de realització del projecte i la 
fase d’explotació. Per els projectes de tipus tramviari aquesta durada és de 25 anys. 

El balanç es fa pels diferents actors: usuaris, explotador tramviari, propietari de la infraestructura, 
autoritat pública i tercers. 
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La suma de diners actualitzada (€ 2013) dels cinc balanços i el valor residual del projecte constitueix 
el balanç socioeconòmic total. El valor residual és el valor de la inversió en infraestructura al termini 
del període d’explotació de 25 anys, prenent en consideració el valor inicial dels seus components, la 
seva durada de vida i l’eventual renovació en el cas necessari. 

L’operació d’actualització permet efectuar aquesta comparació portant a una mateixa data els fluxos 
monetaris de despeses i d’ingressos que tenen lloc al llarg de tot el període d’estudi. L’actualització 
tradueix la preferència dels agents econòmics pel present. L’“instruction cadre de Robien” preconitza 
la utilització d’una taxa d’actualització decreixent sobre el període d’avaluació del projecte. Els valors 
són de 4 % entre 2005 i 2034 inclòs, de 3,5 % entre 2035 i 2054 inclòs, i de 3 % més enllà de 2054. 

11.2.2 Resultat balanç socioeconòmic 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

    USUARIS 52.238.725 € 33.579.795 € 23.858.916 € 

Preu billet -33.639.609 € -36.857.889 € -38.206.135 € 

Guany de temps 66.536.475 € 52.218.870 € 44.675.982 € 

Guany despeses vehicle 25.935.222 € 25.442.961 € 24.877.472 € 

IVA -6.593.363 € -7.224.146 € -7.488.402 € 

    EXPLOTADOR TRAMVIARI -612.838 € -38.490 € 686.019 € 

Ingressos 33.639.609 € 36.857.889 € 38.206.135 € 

Costos d'explotació -7.703.692 € -7.692.750 € -8.316.486 € 

Compra Material mòbil -26.548.754 € -29.203.630 € -29.203.630 € 

    GESTOR DE L'INFRAESTRUCTURA -40.260.527 € -48.160.879 € -46.109.691 € 

INVERSIÓ -32.817.206 € -40.007.964 € -37.295.728 € 

Peatjes 7.703.692 € 7.692.750 € 8.316.486 € 

Costos fixes -4.567.545 € -5.281.224 € -5.709.431 € 

Costos marginals -10.579.469 € -10.564.441 € -11.421.017 € 

    ESTAT 6.593.363 € 7.224.146 € 7.488.402 € 

IVA 6.593.363 € 7.224.146 € 7.488.402 € 

    TERCERS 6.459.887 € 6.913.891 € 7.084.273 € 

CO2 1.111.088 € 1.089.999 € 1.065.773 € 

Impacte acústic 5.029.369 € 5.510.526 € 5.712.098 € 

Seguretat 319.429 € 313.366 € 306.402 € 

    VALOR RESIDUAL 2.448.847 € 5.241.100 € 4.945.388 € 

    TOTAL 26.867.456 € 4.759.564 € -2.046.692 € 

Taula 10. Balanç socioeconòmic (en € 2013) 

A demés del VAN SE també s’ha calculat el valor del TIR o taxa interna de retorn. El valor de la TIR 
que suposarà que el projecte és socioeconòmicament rentable és el següent: 
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Quan el valor de la TIR sigui major que 3,82%, el valor del VAN SE serà positiu, i per tant el projecte 
serà socioeconòmicament rentable. 

Els valors de VAN SE i de TIR per cadascuna de les alternatives són els següents: 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

VAN SE 26.867.456 € 4.759.564 € -2.046.692 € 

TIR 6,60% 3,83% 3,05% 

Taula 11. Resultats de l’avaluació socioeconòmica (€ 2013) 

Tan sols una alternativa presenta una TIR per sota del 3,82%, la tercera. Per aquesta el VAN SE és de -
2 M d’€ 2013. 

L’alternativa 2 és presenta una TIR lleugerament per sobre de la TIR que suposa la rendibilitat del 
projecte, és del 3,83%. El valor del VAN SE és de gairebé 5 Md’€ 2013. 

L’alternativa 1 és  la més rendible amb una TIR del 6,60 %, que suposa un VAN SE de gairebé 27 M d’€ 
2013. 

La gràfica següent mostra l’evolució del VAN durant el període d’explotació per cadascuna de les 
alternatives estudiades. 

 

Il·lustració 12. Evolució del VAN SE per cadascuna de les alternatives (€ 2013) 
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11.2.3 Test de sensibilitat 

S’han realitzat dos tests de sensibilitat per considerar possibles riscos associats al càlcul de la inversió 
i al càlcul de les previsions de trànsit. El test de sensibilitat associat al trànsit s’ha realitzat al ± 10%, i 
el test de sensibilitat associat a la inversió s’ha efectuat al ± 20%. 

Els resultats del test de sensibilitat a la inversió són els següents: 

TEST SENSIBILITAT INVERSIÓ Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

-20% 
VAN 33.430.897 € 12.761.157 € 5.412.453 € 

TIR 7,75% 4,82% 3,96% 

0% 
VAN SE 26.867.456 € 4.759.564 € -2.046.692 € 

TIR 6,60% 3,83% 3,05% 

20% 
VAN 20.304.015 € -3.242.029 € -9.505.838 € 

TIR 5,64% 3,00% 2,28% 

Taula 12. est de sensibilitat – inversió (€ 2013) 

Aquest test demostra que la rendibilitat socioeconòmica del projecte és notablement sensible a la 
inversió. Si la inversió final és de més d’un 20% que l’estimada, l’alternativa 2 deixaria de ser 
socioeconòmicament rendible. 

No obstant, les xifres d’inversió ja disposen d’un percentatge de previsions per riscos. 

Els resultats del test de sensibilitat a les previsions de trànsit són els següents: 

TEST SENSIBILITAT PREVISIONS Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

-10% 
VAN 5.805.520 € -15.935.295 € -22.395.387 € 

TIR 4,45% 1,20% -0,23% 

0% 
VAN SE 26.867.456 € 4.759.564 € -2.046.692 € 

TIR 6,60% 3,83% 3,05% 

10% 
VAN 47.929.392 € 25.454.424 € 18.302.002 € 

TIR 8,19% 5,54% 4,93% 

Taula 13. Test de sensibilitat – previsions de trànsit (€ 2013) 

El projecte és molt sensible a les previsions de trànsit. La tabla anterior demostra que el fet de 
sobrevalorar les previsions de trànsit d’un 10 % fa variar el valor del VAN SE d’uns 20 M d’€ 2013. 
Això demostra la importància de realitzar unes bones previsions, i d’auditar-les adequadament. 

11.2.4 Repartició del Cost-Benefici per agent 

La taula següent mostra la repartició dels costos i beneficis per cadascun dels 5 agents: 

AGENT Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

USUARIS 52.238.725 € 33.579.795 € 23.858.916 € 

EXPLOTADOR TRAMVIARI -612.838 € -38.490 € 686.019 € 

GESTOR DE L'INFRAESTRUCTURA -40.260.527 € -48.160.879 € -46.109.691 € 

ESTAT 6.593.363 € 7.224.146 € 7.488.402 € 

TERCERS 6.459.887 € 6.913.891 € 7.084.273 € 

Taula 14. Repartició del Cost-Benefici per agent (€ 2013) 
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L’agent que veu un guany social major són els propis usuaris de la infraestructura, amb un VAN SE 
d’entre 23 i 53 M d’€. Les externalitats percebudes per tercers, és a dir, gent a la que li afecta de 
manera indirecta la realització de la infraestructura, també són positives, de l’ordre de 7 M d’€ 2013. 

No obstant, les activitats exclusivament financeres, sense caràcter social, presenten una realitat 
diferent. Aquestes són les activitats dels agents ferroviaris (operador i gestor) i de l’autoritat pública 
(Estat). 

Per l’explotador tan sols és rentable en l’alternativa 3, no obstant, si es subvencionen els peatges de 
circulació poden arribar a tenir una activitat positiva. S’explica en més profunditat al paràgraf “balanç 
financer”. 

L’activitat del gestor tramviari no és rentable, els peatges de circulació no rescabalen els costos de 
manteniment de la infraestructura. Al no ser rentable, aquesta activitat hauria d’esser 
subvencionada. En la resta de projectes de transport públic de la Regió Île-de-France, aquesta 
activitat és duta a terme per una empresa de caràcter públic. 

L’estat, si només es comptabilitza l’import de l’IVA, té una activitat positiva, però si se sumen les 
subvencions als costos d’explotació, els costos de manteniment i la inversió realitzada durant la fase 
d’execució de l’obra, aquest projecte tindrà un balanç negatiu per l’autoritat pública. 

11.3 Avaluació financera 

11.3.1 Càlcul de la rendibilitat financera 

Per realitzar l’avaluació financera del projecte tan sols s’avaluaran les activitats de l’operador 
tramviari i la del propietari de la infraestructura. L’objectiu d’aquesta avaluació és determinar 
l’acceptació o rebuig del projecte, estimar l’eventual necessitat d’una subvenció, quan es dóna el cas 
que un projecte és socioeconòmicament rentable però financerament no ho és, i establir un bon pla 
de finançament. 

Pel finançament del projecte s’ha suposat un préstec a una taxa d’interès del 3%, a reemborsar en 25 
anualitats (durada del període d’explotació) i amb un reemborsament del deute de tipus constant, de 
manera que la part fixa més els interessos sumen la mateixa quantitat a cada pagament. 

Al paràgraf Balanç socioeconòmic s’ha mostrat com les activitats de l’explotador tramviari tan sols 
són financerament rentables per la tercera alternativa, i com les activitats del gestor de la 
infraestructura mai son financerament rentables. Així doncs, és lògic que el projecte no sigui 
globalment rentable des del punt de vista financer. 

La gran inversió, i els interessos associats al deute generat pel préstec que permetrà pagar les obres 
d’execució fan que el projecte no sigui financerament rentable. Aquest fet es dóna molt sovint en 
projectes de transport urbà, però els guanys socials quantificats en l’apartat anterior justifiquen la 
inversió de l’autoritat pública fent possible la seva realització. 

Els resultats financers sense suposar cap tipus de subvenció pública són els següents: 
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  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

    DEUTE -46.066.543 € -56.160.435 € -52.353.182 € 

Part fixa -32.817.206 € -40.007.964 € -37.295.728 € 

Interessos -13.249.337 € -16.152.472 € -15.057.454 € 

    EXPLOTADOR TRAMVIARI -612.838 € -38.490 € 686.019 € 

Ingressos 33.639.609 € 36.857.889 € 38.206.135 € 

Costos d'explotació -7.703.692 € -7.692.750 € -8.316.486 € 

Compra Material mòbil -26.548.754 € -29.203.630 € -29.203.630 € 

    GESTOR DE L'INFRAESTRUCTURA -7.443.321 € -8.152.915 € -8.813.962 € 

Peatjes 7.703.692 € 7.692.750 € 8.316.486 € 

Costos fixes -4.567.545 € -5.281.224 € -5.709.431 € 

Costos marginals -10.579.469 € -10.564.441 € -11.421.017 € 

    VALOR RESIDUAL 2.448.847 € 5.241.100 € 4.945.388 € 

    TOTAL -51.673.856 € -59.110.740 € -55.535.737 € 

Taula 15. Resultats del balanç financer (€ 2013) 

El balanç exclusivament financer dóna un resultat entre el -51 M d’€ 2013 i el -60 M d’€ 2013 per les 
tres alternatives. 

Un balanç financer negatiu no atraurà inversors privats. Per tant, es requereixen subvencions 
(participació pública en el finançament) perquè el projecte es pugui dur a terme. 

11.3.2 Estructuració del finançament 

El finançament de l’obra pot esser de tres tipus: privat, públic o mixt. 

Com hem vist en el paràgraf anterior, l’activitat financera no és rentable durant el període 
d’explotació. Per tant, es descarta un muntatge exclusivament privat on empreses privades 
assumeixin les despeses d’execució. 

Aquest muntatge tindria la següent estructura: 

 

Operador Ferroviari 
Gestor 

Infraestructura 

 + Bitllets Peatges 

 - 
Peatges 

Material Mòbil 

Costos Fixos 
Costos Variables 
Execució Obra 

Taula 16. Muntatge finançament privat 

Aleshores s’ha de preveure un muntatge on l’estat participi en la subvenció del projecte. Aquesta 
subvenció pot esser de diferents tipus. 
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11.3.2.1 Subvenció dels costos d’execució 

En aquest escenari se suposa que l’estat subvenciona l’execució de les obres, i per tant s’encarrega 
de la gestió de les infraestructures, no obstant, en aquest escenari l’operador ferroviari paga un 
cànon a l’estat d’utilització de a infraestructura, o sia, un peatge. 

D’aquesta manera, el muntatge financer del projecte és el següent: 

 

Operador Ferroviari ESTAT 

 + Bitllets Peatges 

 - 
Peatges 

Material Mòbil 

Costos Fixos 
Costos Variables 
Execució Obra 

Taula 17. Muntatge amb subvenció dels costos d’execució 

I el balanç financer de l’explotador de la infraestructura queda de la següent manera: 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

EXPLOTADOR TRAMVIARI -612.838 € -38.490 € 686.019 € 

Ingressos 33.639.609 € 36.857.889 € 38.206.135 € 

Costos d'explotació -7.703.692 € -7.692.750 € -8.316.486 € 

Compra Material mòbil -26.548.754 € -29.203.630 € -29.203.630 € 

Taula 18. Balanç financer amb subvenció pública per l’execució de les obres 

Com s’ha mostrat abans, l’activitat de l’explotador tramviari només és rentable per l’alternativa 3. 
Per tant la subvenció de les obres d’execució no són suficients per fer funcionar el sistema tramviari. 

11.3.2.2 Subvenció dels costos d’explotació 

En aquest cas se suposa que l’autoritat pública, a part de subvencionar l’execució de les obres i de 
fer-se càrrec de la gestió d ela infraestructura, subvenciona els costos d’explotació (o peatges) de 
l’explotador tramviari. Per tant, en aquest escenari, l’estat no veu guany algun, però en contrapartida 
aconsegueix que un explotador tramviari realitzi les tasques d’explotació i aporti el material mòbil 
necessari. 

D’aquesta manera, el muntatge financer queda de la següent manera: 

 

Operador Ferroviari ESTAT 

 + Bitllets 
 

 - Material Mòbil 
Costos Fixos 

Costos Variables 
Execució Obra 

Taula 19. Muntatge amb subvenció dels costos d’execució i d’explotació 
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En aquest cas, el balanç financer de l’explotador tramviari és el següent 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

EXPLOTADOR TRAMVIARI 7.090.854 € 7.654.259 € 9.002.505 € 

Ingressos 33.639.609 € 36.857.889 € 38.206.135 € 

Compra material mòbil -26.548.754 € -29.203.630 € -29.203.630 € 

Taula 20. Balanç financer amb subvenció pública per l’execució de les obres i per l’explotació 

L’activitat de l’explotador tramviari passaria a ser positiva, i obtén un valor actualitzat net d’entre 7 i 
9 M d’€ 2013. 

Si els costos d’execució i els peatges de circulació estan subvencionats par l’autoritat pública arriba a 
existir un interès per part d’algun l’explotador de la infraestructura. 

11.3.3 Taxa de subvenció sobre el preu d’execució mínima 

Aleshores, suposant que l’estat es fa càrrec del cost de circulació dels tramvies (peatges), es pot 
calcular la taxa de subvenció sobre el preu d’execució mínima perquè cada alternativa sigui 
financerament rentable. És a dir, el percentatge de inversió inicial que cal subvencionar per que el 
projecte sigui financerament rentable al final del període d’explotació. Els resultats es presenten en 
la taula següent: 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Taxa de subvenció mínima sobre l’execució 85% 86% 83% 

Taula 21. Taxa de subvenció sobre l’execució mínima per assegurar la rendibilitat financera 

Per tant, per assegurar la rendibilitat financera del projecte, l’autoritat pública hauria de 
subvencionar a part de les despeses de circulació, entre el 83 i el 86 % de les despeses d’execució de 
l’obra. 

11.4 Conclusió 

Tan sols la primera i la segona alternativa són rentables des d’un punt de vista social. No obstant, el 
model de càlcul de la rendibilitat socioeconòmica és bastant sensible a la variació de la inversió i de 
les previsions de trànsit. 

La tercera alternativa no és rendible segons els paràmetres utilitzats en el present model 
socioeconòmic. 

D’altra banda, cap de les tres alternatives és rentable des del punt de vista exclusivament financer. 
Per què ho siguin és necessari que l’estat subvencioni gran part de l’execució de les obres del tramvia 
i que es faci càrrec dels costos d’explotació de la línia del tramvia. En aquest cas, l’activitat de 
l’operador tramviari es veurà econòmicament compensada. 
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12. ANÀLISI MULTICRITERI 

12.1 Objectiu 

S’han realitzat dons anàlisis multicriteri que permetran decidir l’alternativa que serà estudiada en 
profunditat durant la resta de l’Estudi Informatiu. 

El primer es tracta d’un anàlisi multicriteri convencional, definint uns criteris i atorgant-los una 
ponderació a cadascun d’ells. La suma de tots els criteris atorgarà una puntuació total a cada 
alternativa. L’alternativa amb més puntuació serà la seleccionada per estudiar en més profunditat. 

Posteriorment s’ha realitzat també una avaluació global que ha permès determinar el criteri 
d’actuació a seguir. Aquest anàlisi proposat per la Guia d’Avaluació de Projectes del Col·legi 
d’Enginyers de Camins de Barcelona consisteix en fer una valoració sobre els criteris quantitatius 
(Anàlisi Cost-Benefici) i qualitatius (anàlisi multicriteri) realitzats anteriorment, i que permet treure 
conclusions sobre la manera de prosseguir. 

12.2 Anàlisi multicriteri convencional 

L’anàlisi multicriteri convencional consisteix en avaluar cadascuna de les alternatives respecte un 
seguit de criteris de diferents tipus o famílies. A cada criteri se li assigna un valor. La suma dels valors 
de tots els criteris arriba a 100. Cada alternativa té una puntuació per a cada criteri. Quan major sigui 
la puntuació, més ben considerada estarà l’alternativa respecte al criteri avaluat. Finalment es 
realitza la suma total de l’avaluació de cada criteri per a cada alternativa, i l’alternativa seleccionada 
serà l’alternativa que sumi més punts en total. La taula següent mostra els resultats d’aquest anàlisi: 

CRITERI VALOR 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Nota Valor Nota Valor Nota Valor 

ECONÒMICS 20,0   11,5   5,7   9,8 

Pressupost 6,0 10,0 6,0 0,0 0,0 5,0 3,0 

Rendibilitat explotador 6,0 7,1 4,3 7,7 4,6 9,0 5,4 

Taxa de subvenció 8,0 1,5 1,2 1,4 1,1 1,7 1,4 

SOCIALS 35,0   23,8   27,0   8,3 

VAN SE 12,0 8,6 10,3 5,0 6,0 4,0 4,8 

Descongestió 12,0 5,0 6,0 10,0 12,0 0,0 0,0 

Impacte acústic 7,0 5,0 3,5 10,0 7,0 5,0 3,5 

CO2 4,0 10,0 4,0 5,0 2,0 0,0 0,0 

FUNCIONALS 20,0   9,0   15,5   6,0 

Qualitat d'explotació 9,0 10,0 9,0 5,0 4,5 5,0 4,5 

Interacció amb usuaris 8,0 0,0 0,0 10,0 8,0 0,0 0,0 

Impacte de les obres 3,0 0,0 0,0 10,0 3,0 5,0 1,5 

TERRITORIALS 25,0   11,0   16,5   10,0 

Integració urbana 8,0 0,0 0,0 10,0 8,0 5,0 4,0 

Impacte ambiental 4,0 5,0 2,0 0,0 0,0 10,0 4,0 

Demanda captada 9,0 10,0 9,0 5,0 4,5 0,0 0,0 

Adequació al PLU 4,0 0,0 0,0 10,0 4,0 5,0 2,0 

TOTAL 100,0   55,3   64,7   34,1 

Taula 22. Síntesi de l’anàlisi multicriteri 
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L’alternativa 2 és la més interessant per totes les famílies de criteris, excepte per la família dels 
criteris de tipus econòmics, on és la que menys valoració rep. 

12.3 Avaluació global 

Aquesta avaluació consisteix en donar una de les següents valoracions a cada alternativa per un 
seguit de criteris: 

Rendibilitat socioeconòmica 

Molt bona 

Bona 

Regular 

Negativa 

Impactes sobre el desenvolupament econòmic 

Molt alt 

Alt 

Mitjà 

Baix 

Impactes socials, territorials i ambientals no monetaritzats 

Molt positius 

Positius 

Regulars 

Negatius 

Taula 23. Valoracions possibles 

Així doncs, cada família de criteris tindrà una avaluació global, per exemple, una alternativa podrà 
esser valorada com Bona segons la rendibilitat socioeconòmica, molt alta pel que fa als impactes 
sobre el desenvolupament econòmic, i regulars segons els impactes no monetaritzats. 

El Col·legi d’Enginyers de Camins de Barcelona ha establert una puntuació de tipus de projecte que 
pot esser A, B, C, D o E per cadascuna de les possibles combinacions. 

A és la categoria màxima, i significa que ens trobem davant un projecte molt positiu que s’ha de dur a 
terme. La categoria E, que seria la pitjor qualificació, implicaria que cal rebutjar el projecte. 

Les valoracions intermèdies B i C, en major o menor escala, posen en relleu la necessitat de seguir 
estudiant el projecte i, segons el cas, canviar alguns elements o fer polítiques o actuacions 
complementàries. 

La taula següent mostra els resultats de l’anàlisi: 

 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Rendibilitat socioeconòmica       

VAN socioeconòmic 
      

TIR 
      

Benefici/Cost 
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Impactes sobre el desenvolupament econòmic       

Impacte de la construcció de la infraestructura en relació a 
altres tipus d'inversions mitjanes       

Capacitat de la comarca de retenir els impactes positius de la 
construcció de la infraestructura (VAB, ocupació)       

Incidència dels impactes macroeconòmics en sectors clau de 
l'economia comarcal que puguin capturar-se a llarg termini       

Impacte sobre els mercats de treball per millora de 
l'accessibilitat al territori (increment de l'oferta de treball) 

      

Millora de la competitivitat de les empreses per la millora de 
l'accessibilitat del territori       

Impactes socials, territorials i ambientals no monetaritzats       

Impacte sobre els Aspectes territorials 
      

Impacte sobre els Impactes ambientals no inclosos en el 
anàlisi Cost/Benefici       

Impacte sobre els Aspectes socials 
      

    Tipus de projecte B A D 

Taula 24.  Avaluació global de cada alternativa 

Segons el mètode d’avaluació global del Col·legi d’Enginyers de Camins l’alternativa 1 és considerada 
un projecte de tipus B, per tant seria interessant però s’haurien de estudiar de nou certs aspectes del 
projecte, sobretot els territorials i els ambientals. 

L’alternativa 2 és considerada de tipus A, per tant es tracta d’un projecte realment interessant i que 
s’ha de realitzar. 

Finalment, l’alternativa 3 és de tipus D, per tant deixa de ser un projecte interessant, tot degut a que 
no aporta un valor afegit des del punt de vista socioeconòmic. Pel que fa al altres aspectes 
l’alternativa 3 està ben valorada, però no és suficient. 

12.4 Conclusió 

Les dues avaluacions realitzades sobre les diferents alternatives, tant l’anàlisi multicriteri 
convencional com el mètode d’avaluació global preconitzat pel Col·legi d’Enginyers de Camins de 
Barcelona, determinen que l’alternativa més interessant i amb un impacte més positiu és 
l’alternativa número 2, que consisteix en inserir-se al centre de la comuna de Juvisy-sur-Orge per 
mitjà d’un túnel que passa per sota del parc de l’Observatoire. 

Curiosament, l’alternativa seleccionada després d’aquets dos anàlisis no coincideix amb l’alternativa 
socialment més rentable, això és degut a que l’anàlisi socioeconòmic no valora les problemàtiques de 
inserció, que són les que fan rebutjar l’alternativa de la Rue Cammille Flammarion en favor de 
l’alternativa que discorrerà soterrada per sota del Parc de l’Observatoire. 
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13. ESTUDI DE TRÀNSIT I DEL SISTEMA DE DESPLAÇAMENT 

Com objectiu bàsic per a l’ordenació i regulació del trànsit, es parteix de la base que el tramvia ha de 
tenir la màxima prioritat de progressió i per això és fonamental que existeixi una bona ordenació del 
tràfic. 

A nivell dels encreuaments, els tramvies estan en conflicte amb les circulacions de vehicles i vianants. 
Aquest conflictes poden representar una de les principals causes d’irregularitat en les marxes del 
tramvia. Per a tenir l’òptima velocitat comercial i disminuir el nombre de vehicles en explotació, és 
indispensable permetre el pas de tramvies en els encreuaments donant-los la prioritat màxima. 

Els criteris bàsics a tenir en compte són els següents: 

 Reduir el nombre de fases en els encreuaments, intentant que no siguin més de dos. 
 Evitar al màxim els girs a l’esquerra; quan es prohibeixi algun gir a l’esquerra és necessari definir 

itineraris alternatius per als vehicles convencionals. 
 S’han de dotar suficients passos de vianants per disminuir el risc d’accidents. 
 Per millorar la seguretat dels vianants quan han de creuar un carrer amb tramvia, s’inserirà una 

refugi entre els carrils de circulació i les vies del tramvia. Aquest separador és determinant a 
l'hora de definir la gestió semafòrica dels encreuaments, els temps de rebuig, el lloc i la 
naturalesa de les zones d'espera possibles per creuar. 

A demés, la llei de l’aire i de la utilització racional de l’energia del 30/12/1996 imposa la reflexió 
sobre la creació d’un itinerari per ciclistes dins l’estudi de l’extensió de la línia 7 de tramvia, ja que 
exigeix la creació de vies per a ciclistes quan es realitzin renovacions de vies urbanes. 

La RN7 es un itinerari per a ciclistes estructurant a l’escala de la regió d’Île-de-France segons el PDUIF 
aprovat pel sindicat de transports d’Île-de-France (STIF) el 9 de febre del 2011. 

L’amplada de la RN7 no permet la implantació d’un camí ciclista, ja que l’amplada d’aquest eix, de 
façana a façana, que és de 27 m durant la gran part del projecte, en secció corrent (sense estació) 
només permet la inserció de: 

 El tramvia aïllat del trànsit d’automòbils; 
 2x2 vies de circulació; 
 aceres suficientment amples; 
 o estacionament lateral o pistes per a ciclistes. 

Per tal de mantenir a mínima les funcionalitats actuals de la via, s’ha de conservar l’estacionament 
lateral. A demés, a l’hora d’inserir les estacions serà possible suprimir els estacionaments. Per tant, 
s’ha d’estudiar un itinerari de substitució pròxim a la RN7. 

Després de realitzar un petit anàlisi multicriteri entre tres possibles alternatives, una que discorre per 
la RN7, una que discorre per l’oest d’aquesta, i una que discorre per l’est d’aquesta, l’itinerari 
seleccionat ha estat el que discorre per l’oest d’aquesta. 
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14. TRAÇAT 

14.1 Objectius 

Els objectius en l’establiment del traçat són: 

 Maximitzar la qualitat d’explotació del sistema 

 Adoptant una velocitat elevada 
 Aconseguint alts nivells de confort per als viatgers 
 Reduint els costos de manteniment 

 Adaptació a les prestacions tècniques ofertes tant pel material mòbil com pels elements que 
composen la via 

 Compatibilitzar el recorregut amb l’actual distribució del territori, evitant afectacions importants 
tant a privats com a nuclis urbana 

14.2 Paràmetres crítics 

En aquest apartat es descriuen els paràmetres més crítics del traçat per cadascuna de les tres 
alternatives, i per les parts comuns a les tres. 

14.2.1 Part comú inicial 

El traçat s’inicia al centre comercial d’Athis-Mons. Es tracta del PK 0+000. 

Aquesta part del traçat discorre per tres comunes. Athis-Mons, Paray Vielle Poste i Juvisy-sur-Orge 
baixant per l’Avinguda François Mitterrand. La resta de seccions es troben exclusivament a la 
comuna de Juvisy-sur-Orge. Conté 4 estacions, Athis-Mons Centre Commercial, le Contin, Stade 
Delaune i Pyramide. S’extén fins el PK 2+090 m, que està a l’altura del carrer perpendicular al traçat 
Claude Bernard. 

El traçat en planta és relativament suau. El radi més crític del traçat en planta és de 66 m, el segon de 
71,55 m i el tercer ja és de 111 m. 

Pel que fa al perfil longitudinal, les pendents tant de pujada com de baixada són suaus, amb un 
màxim de 1,2% de pendent en pujada i 0,89% en baixada. Fins al PK 2+000, els radis longitudinals 
còncaus són de 400 m de radi i els convexos de 750.m. Després durant 100 m trobem un radi convex 
de R = 180 m. 

14.2.2 Zona exclusiva de l’Alternativa 2 

La segona alternativa continua de llarg per l’Avinguda François Mitterrand a l’encreuament amb 
Camille Flamarion, i posteriorment es desvia transcorrent per dins un túnel per sota del Parc de 
l’Observatoire. El final del recorregut d’aquesta alternativa discorre per la Rue Piver, per un passatge 
que va del subterrani a la superfície. Aquesta secció conté la parada subterrània Observatoire, i té 
una allargada de 1000 m. 

El traçat en planta conté una corba de 31 m de radi i la resta són més suaus, de l’ordre de 90 m. 

El perfil longitudinal és contínuament descendent, i presenta una pendent del 7 % i una altra del 5,95 
%. Els radis de curvatura  més crítics són de 375 m el còncau i de 485 m el convex. 
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14.2.3 Part comú final 

Al final les tres alternatives es retroben a l’altura de l’encreuament entre les Rues Piver i Camille 
Flammarion. Aquesta secció té una allargada de 620 m, i arriba fins al pol multimodal de Juvisy. 
Inclou dues parades, Marechal Leclerc i Pôle Multimodale de Juvisy. 

El traçat en planta presenta corbes de radi reduït que van de 26 a 40 m. El perfil longitudinal 
presenta pendents ascendent i descendents suaus, de l’ordre de l’1 i 2%. Els radis són còncaus  de 
350 i de 800m. 

15. INSERCIÓ URBANA 

La implantació d’una plataforma tramviària en un entorn urbà provoca la regeneració urbanística de 
la zona per la que el sistema de transport discorre, encara que aquests sectors ja estiguin ben 
consolidats. Així doncs, el territori urbà s’haurà de reordenar, per la qual cosa es modificaran els usos 
de l’espai públic i dels elements físics que el composen, com poden ser la pavimentació, la 
senyalització o el mobiliari urbà. 

Aquestes modificacions s’hauran d’inserir de la millor manera possible al seu entorn per tal de 
potenciar al màxim aquest mitjà de transport, el tramvia. En aquest sentit s’han tingut en compte 
criteris tant estètics, com funcionals i econòmics. 

En l’àmbit d’actuació a càrrec del projecte d’urbanització que haurà de ser convenientment 
desenvolupat per a cadascun dels trams en els seus respectius projectes constructius s’inclou: 

 La implantació de la plataforma tramviària i les seves parades; 
 la reposició de les calçades rodades afectades; 
 la reposició de les voreres afectades; 
 la reposició dels elements del mobiliari urbà i instal·lacions de senyalització afectats; 
 la reposició d’arbres afectats que no es puguin replantar o mantenir i la reposició dels passos de 

vianants afectats. 

Hi pot haver diverses combinacions d’ordenació segons la plataforma (central o lateral), el grau de 
segregació (compartit, reservat o exclusiu) i el tipus de revestiment (asfalt, gespa, pedra natural, 
formigó...). 

La solució triada es reflecteix en els plànols d’Ordenació urbana. 

La taula següent mostra la ordenació urbana per trams seleccionada: 

Zona Via PKi PKf Segregació Plataforma Revestiment Carrils 

Secció comú inicial 

RN7 0+000 1+350 Reservat Central Gespa 4 

RN7 1+350 1+500 Reservat Central Pedra natural 4 

RN7 1+500 2+090 Reservat Central Gespa 4 

Secció intermitja - 
Alternativa 2 

Túnel 2+090 3+090 Exclusiu Central Formigó 0 

Secció comú final 

M. Leclerc 3+090 3+410 Reservat Central Pedra natural 2 

Av Estienne 
d'Orves 

3+410 3+710 Compartit Central Asfalt 2 

Taula 25. Ordenació urbana per trams 
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16. PARADES 

Les parades tenen la funció de facilitar l’accés al tramvia i d’oferir als viatgers les informacions 
d’explotació en temps real. 

Les parades poden ser de distinta tipologia. Les estacions poden classificar segons el posicionament 
de l’andana en dos tipus. 

 Andana central; 
 andana lateral. 

També es pot fer un segon tipus de classificació de les estacions segons la tipologia d’andana. Pot ser 
una andana “objecte”, quan les andanes són en sobreelevació respecte la resta de l’espai públic. 
L’accés a aquestes andanes s’efectua pels laterals d’aquestes. L’altre tipologia d’andana és la parada 
“acera”. En aquest cas l’estació no està en sobreelevació, i s’hi pot accedir a part de pels laterals, pel 
costat llarg que dona a l’acera. 

Els equipaments que constitueixen una parada són: 

 Els panells d’informació fixa; 
 els armaris tècnics; 
 les reserves per la VEA (Validació en Entrada d’Andana) 
 els punts d’informació als viatgers; 
 els altaveus; 
 els distribuïdors de títols de transport; 
 la interfonia; 
 la videovigilància. 

La ubicació de les parades es presenta en les taules següents: 

Parada 
Alternativa 1 – 

Rue Camille 
Flammarion 

Distància inter-
estacions 

Athis-Mons CC 0+000 0+580 

Le Contin 0+580 0+600 

Stade Delaune 1+180 0+560 

Pyramide Nord 1+740 0+550 

Camille Flammarion 2+290 0+440 

Marechal Leclerc 2+730 0+610 

Pôle Multimodal Juvisy 3+340   

   Distància interestacions mitjana 556,7 m 

Taula 26. Ubicació de les parades de l’Alternativa 1 
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Parada 
Alternativa 2 - 
Observatoire 

Distància inter-
estacions 

Athis-Mons CC 0+000 0+580 

Le Contin 0+580 0+600 

Stade Delaune 1+180 0+560 

Pyramide Nord 1+740 0+700 

Observatoire 2+440 0+660 

Marechal Leclerc 3+100 0+610 

Pôle Multimodal Juvisy 3+710   

   Distància interestacions mitjana 618,3 m 

Taula 27. Ubicació de les parades de l’Alternativa 2 

Parada 
Alternativa 3 – 

Rue Piver 
Distància inter-

estacions 

Athis-Mons CC 0+000 0+580 

Le Contin 0+580 0+600 

Stade Delaune 1+180 0+560 

Pyramide Nord 1+740 0+700 

Observatoire 2+440 0+450 

Piver 2+890 0+400 

Marechal Leclerc 3+290 0+610 

Pôle Multimodal Juvisy 3+900   

   Distància interestacions mitjana 557,1 m 

Taula 28. Ubicació de les parades de l’Alternativa 3 

La distància entre estacions mitjana de les tres alternatives objecte d’estudi oscil·la entre 530 i 616 
m. La màxima és de 700 m, mentre que la mínima és de 360 m. 

17. SUPERESTRUCTURA DE VIES 

La superestructura de via és el conjunt composat per les capes de la subbase i base, els carrils, les 
subjeccions, el aparells de via i el revestiment de la via i els elements de drenatge. Aquesta assegura 
la continuïtat mecànica de rodament del material mòbil en condicions de: 

 Seguretat màxima: inserció, visibilitat, no descarrilament... 
 Confort satisfactori pels viatgers i pels veïns: vibracions, impacte acústic, acceleració ... 
 Durada de vida òptima: dimensionament de la plataforma, resistència mecànica... 

La via permet igualment el retorn de l’alimentació elèctrica dels motrius, i també presenta un bon 
aïllament respecte el terra. 

La solució triada es reflecteix en els plànols de superestructura de via. 
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18. TIPOLOGIA ESTRUCTURAL 

Per l’alternativa seleccionada en l’anàlisi multicriteri, el traçat del projecte d’extensió de la línia T7 
entre Athis-Mons i Juvisy-sur-Orge tan sols conté una sola infraestructura lineal. Es tracta del túnel 
que passa per sota del parc de l’Observatoire entre la RN7 i el centre de la comuna de Juvisy-sur-
Orge. 

La construcció subterrània es pot dividir en tres tipus de trams segons la tipologia de construcció. 

1. Zones de rasa a cel obert:  
 
2. Zona de transició entre zona a cel descobert i túnel. En aquests trams el tramvia circula en dins el 

que s’anomena caixó. 
 
3. Zona de túnel, quan la profunditat del traçat permet la inserció completa de la secció del túnel. 

Tram 
PK 

inicial 
PK 

final 
Longitud 

Profunditat 
inicial 

Profunditat 
final 

Tipologia estructural 

1 2+050 2+210 160 0 8 Rasa a cel descobert 

2 2+210 2+435 225 8 17 Caixó 

3 2+435 2+850 415 17 12,5 Túnel 

4 2+850 2+950 100 12,5 5 Caixó 

5 2+950 3+050 100 5 0 Rasa a cel descobert 

Taula 29. Divisió per trams del túnel 

Les solucions triades es reflecteixen en els plànols de tipologia estructural. 

19. MATERIAL MÒBIL 

Al tractar-se d’una extensió de tramvia, l’elecció del material mòbil està subjecte a la tipologia de 
material escollit per la fase 1 del projecte. Aquí es presenten les seves característiques principals: 

El material mòbil seleccionat durant la fase 1 del projecte és l’Alstom CITADIS 302. 

Es tracta d’un tramvia articulat bidireccional composat per 5 mòduls. La seva longitud és de 32,71 m, 
la seva amplada de 2,65 m i la seva alçada de 3,47 m. 

Pot arribar a una velocitat màxima de 70 km/h. La màxima pendent a la qual por fer front és del 8%. 

La màxima càrrega per eix és de 10 t, i té una capacitat per 254 passatgers (200 de peu i 54 asseguts). 
Està alimentat per corrent contínua de 750 V. 

La quantitat de tramvies ha estat estimada i és de 10 tramvies per la primera alternativa, i d’11 per 
les alternatives 2 i 3. 
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20. COTXERA 

La cotxera del tramvia T7 serà la mateixa per les fases 1 i 2 del projecte. Durant la fase 1 s’ha previst 
un espai addicional per poder emmagatzemar els tramvies suplementaris deguts a l’extensió del 
tramvia en la fase 2. 

La cotxera ha d’acollir les infraestructures necessàries per les funcions d’explotació, 
d’emmagatzematge i de manteniment del tramvia. Per tant, les cotxeres han de disposar dels 
següents elements: 

 Locals d’explotació (centre de comandament, despatxos, sala de reunions, locals de personal, 
etc.); 

 un hall de manteniment amb vies sobre fossa, vies de gir, vies sobre recolzaments, i locals 
específics per la reparació i el manteniment del material mòbil (magatzem, tallers, locals de 
personal); 

 una estació de servei per les funcions quotidianes d’omplert del renta parabrisa i l’arener; 
 una estació de rentat per netejar en desfilada al menys 2/3 del parc de material mòbil cada dia; 
 una àrea d’emmagatzemat exterior per l’estacionament de 30 tramvies de 32,70 m de llarg; 
 el condicionament està previst en 2 fases, amb una primera fase de 19 tramvies; 

21. INSTAL·LACIONS 

La implantació d’un sistema tramviari requereix la instal·lació de diversos subsistemes que 
permetran el funcionament o el millor rendiment del sistema global. 

Aquestes instal·lacions són l’electrificació, el sistemes de senyalització i d’explotació ferroviària, els 
sistemes de corrents febles i l’enllumenat públic. 

Al tractar-se d’una extensió d’una línia de tramvia, aquests sistemes hauran d’estar en adequació 
amb les instal·lacions implantades durant la fase 1 d’aquest projecte. D’aquesta manera es podrà 
permetre una explotació contínua en la totalitat de la línia. 

21.1 Energia de tracció i LAC 

Els elements que conformen l’electrificació són les següents: 

 Subministrament d’energia de tracció; 
 subestacions de tracció; 
 centres de transformació; 
 línia aèria de contacte. 

L’arquitectura general de l’alimentació de la xarxa està constituïda pels següents elements: 

 Dues escomeses a centres de recepció/distribució; 
 repartiment de l’energia primària (20 kV); 
 subestacions de tracció per transformar l’energia a 750 V CC que alimentarà el material mòbil. 

Les subestacions de tracció són els focus d’alimentació de la xarxa. El seu objectius és transformar el 
corrent alternatiu d’Alta Tensió (20 kV/50Hz) subministrat per ERDF, en corrent continu de 750 V  a 
través dels grups rectificadors, per poder alimentar els tramvies. 

La extensió de la línia 7 de tramvia comportarà 7 estacions i 4 subestacions de tracció 
suplementàries. 
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En el cas que el subministrament elèctric de les parades no es faci de la xarxa elèctrica local, es 
disposa de centres de transformació, que són instal·lacions que transformen l’energia elèctrica de la 
xarxa interna d’Alta Tensió (AT) a Baixa Tensió (BT), per a l’alimentació dels diferents serveis de 
l’estació. 

La Línia Aèria de Contacte (LAC) permet proporcionar l’energia elèctrica de tracció des de les 
subestacions de tracció fins al material mòbil. El pantògraf situat a la part superior dels tramvies 
capta l’energia, l’envia cap a dins el material mòbil, i després va cap als rails de rodament, que 
asseguren el retorn del corrent cap els pols negatius de les subestacions de tracció. 

El domini de tensió de la LAC es el de la BT. Les seves característiques es presenten en la taula 
següent: 

CARACTERÍSTICA  VALOR 

Secció 150 mm2 

Diàmetre 14,5 mm 

Pes 1,334 kg/m 

Tensió de ruptura 5477,4 kg 

Tensió de treball 1500  

Taula 30. Característiques del fil de contacte de la LAC 

21.2 Alimentació de baixa tensió 

L’alimentació de BT s’obté a partir dels grups rectificadors situats als centres de transformació. Cada 
grup rectificador estarà equipat d’un panell general de BT qui assegurarà l’alimentació. 

Les xarxes de tramvia estan alimentades per energia elèctrica a partir d’una xarxa AT de 20 o 63 kV 
CA. 

Aquesta energia és transformada dins un conjunt de locals anomenats locals de transformació que es 
troben al llarg de la línia. D’aquesta manera, produeixen: 

 L’energia de tracció 750 V CC, à partir dels grups rectificadors; 
 l’energia de baixa tensió 400 / 230 V CA, a través dels transformadors AT/BT auxiliars. 

L’energia BT s’utilitza per alimentar: 

21.2.1 Sistema de senyalització tramviària 

La senyalització permet gestionar en tota seguretat: 

 Els itineraris; 
 els enclavaments d’agulla. 

La gestió d’itineraris incompatibles permet evitar conflictes entre tramvies: 
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 Col·lisió frontal; 
 entrada en una via ocupada 
 zona de destinació ocupada. 

21.2.2 Sistema d’explotació 

Es considera que durant la fase 1 el local d’explotació i el PCL han estat dimensionats per prendre en 
compte les necessitats de la fase 2. No està previst implantar un nou PCL. 

El sistema d’explotació està constituït de la Gestió Tècnica Centralitzada, el control de senyalització, 
el sistema de billetatge, el sistema d’ajuda a l’explotació i del sistema d’informació als viatgers. 

21.2.3 Les corrents febles 

Els equipaments de corrents febles estan relacionats amb l’explotació de la línia T7 del tramvia. 
Aquests equipaments són: 

 La senyalització lluminosa de trànsit: els encreuaments que presentin conflictes amb el tramvia 
seran gestionats per un controlador al qual s’hi connectaran els semàfors; 

 la xarxa de transmissió ràdio: permet relacionar fònicament a la majoria dels actors de 
l’explotació de la línia i oferir un mitjà de transmissió de dades per diversos sistemes; 

 la xarxa de comunicació sòl-sòl: permet l’explotació en temps real de tota la línia des d’un punt 
central que és el PCL; 

 la megafonia: en el cas de pertorbacions en el tràfic de la línia, o d’esdeveniment excepcional, la 
difusió de missatges sonors es indispensable per transmetre les informacions als viatgers, ja que 
permet la difusió de missatges en temps real i al conjunt de persones presents sobre les andanes; 

 la telefonia: totes les entitats lligades a l’explotació de la línia de tramvia han de poder 
comunicar-se entre elles; 

 la interfonia: permet als viatgers establir de manera senzilla i ràpida comunicació telefònica amb 
l’agent que tingui sota el seu control les instal·lacions de parada. 

21.2.4 Enllumenat públic 

La seguretat de la circulació exigeix que es percebi clarament el traçat de la via, els eventuals 
encreuaments, les vorades i qualsevol altre element que pugui influir en la conducció. 

22. SERVEIS AFECTATS 

L’extensió del T7 fins a Juvisy-sur-Orge perilla d’impactar les xarxes de serveis de les comunes 
d’Athis-Mons, de Paray-Vielle-Poste i de Juvisy-sur-Orge. El sindicat de transports de la regió d’Île-de-
France, en col·laboració amb les xarxes concessionàries, va constituir un inventari en un estudi que 
tenia com objectiu estimar la tipologia i la longitud en metres lineals dels serveis afectats per a la 
prolongació de la línia 7 del tramvia: 

Longitud a desviar (m) Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Sanejament 1795 1610 2090 

Aigües pluvials 1915 1915 2230 

Aigua potable 1070 1120 1245 

Gas 2315 2200 2690 

Telecomunicacions 3200 2945 3720 

TOTAL 10295 9790 11975 

Taula 31. Longitud de xarxa a desviar per cada alternativa 
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Els serveis d’electricitat de la xarxa ERDF no es veuen afectats per ninguna de les 3 alternatives. Això 
es deu a que els serveis elèctrics discorren per via aèria, i no els afecta el sistema de tracció del 
tramvia en tot el traçat projectat. 

23. EXPROPIACIONS 

L’extensió del T7 entre Athis- Mons i Juvisy-sur-Orge requerirà l’expropiació de certs terrenys ja que 
el traçat i les modificacions urbanes que s’hauran de dur a terme entraran en conflicte espacial amb 
diverses propietats privades i públiques existents. 

L’estimació del cost d’adquisició ha estat fet de la següent manera: 

 Si es tracta d’una propietat pública, no s’han previst indemnitzacions; 
 Si es tracta d’una propietat privada, a les tres comunes per on passarà l’extensió del tramvia: 

 El rati mitjà d’una zona construïda és de 2000 €/m2; 
 el valor mitjà d’un terreny no construït és de 600 €/m2. 

Aquestes dades han estat consultades als portals immobiliaris “Terrain construction” i “Meilleurs 
agents”. 

En total la quantitat necessària per realitzar les expropiacions serà de 7.715.400 €. 

24. RESUM DEL PRESSUPOST 

A continuació es mostra una taula resum amb el pressupost estimatiu de l’esquema final proposat. 
No està inclosa la valoració de les expropiacions. Aquesta valoració pot consultar-se a l’apartat 20 
d’expropiacions de la present memòria. 

 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Pressupost d'execució material 32.817.206,20 € 40.007.963,55 € 37.295.728,11 € 

13 % Despeses generals 4.266.236,81 € 5.201.035,26 € 4.848.444,65 € 

6 % Benefici industrial 1.969.032,37 € 2.400.477,81 € 2.237.743,69 € 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 39.052.475,38 € 47.609.476,62 € 44.381.916,45 € 

19,6 % IVA 7.654.285,17 € 9.331.457,42 € 8.698.855,62 € 

TOTAL 46.706.760,55 € 56.940.934,04 € 53.080.772,07 € 

Taula 32. Pressupost per les tres alternatives d’estudi 

Aplicant els amidaments efectuats al Quadre de Preus s’obté un Pressupost d’Execució Material de: 

 Trenta-dos milions vuit-cents disset mil dos-cents sis euros amb vint cèntims (32.817.206,20 €) 
per l’alternativa 1; 

 quaranta milions set mil nou-cents seixanta-tres euros amb cinquanta-cinc cèntims 
(40.007.963,55 €) per l’alternativa 2 ; 

trenta-set milions dos-cents noranta-cinc mil set-cents vint-i-vuit euros amb onze cèntims 
(37.295.728,11 €) per l’alternativa 3. 

El Pressupost d’Execució per Contracte, havent afegit les despeses generals i els beneficis industrials 
tot aplicant, alhora, l’IVA corresponent, és de: 
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 Quaranta-sis milions set-cents sis mil set-cents seixanta euros amb cinquanta-cinc cèntims 
(46.706.760,55 €) per l’alternativa 1 

 cinquanta-sis milions nou-cents quaranta mil nou-cents trenta-quatre euros amb quatre cèntims 
(56.940.934,04 €) per l’alternativa 2; 

 cinquanta-tres milions vuitanta mil set-cents setanta-dos euros amb set cèntims (53.080.772,07 
€) per l’alternativa 3. 

25. DOCUMENTS DE L’ESTUDI INFORMATIU 

El present Estudi Informatiu està constituït pels següents documents: 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

  MEMÒRIA 
 ANNEX 01 ANTECEDENTS 

ANNEX 02 PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

ANNEX 03 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

ANNEX 04 HIDROLOGIA I SANEJAMENT 

ANNEX 05 ESTUDI D'ALTERNATIVES 

ANNEX 06 MOBILITAT I DEMANDA 

ANNEX 07 ESTUDI D'EXPLOTACIÓ 

ANNEX 08 ANÀLISI DE RENDIBILITAT SOCIOECONÒMICA I FINANCERA 

ANNEX 09 ANÀLISI MULTICRITERI 

ANNEX 10 ESTUDI DE TRÀNSIT I SISTEMA DE DESPLAÇAMENT 

ANNEX 11 TRAÇAT 

ANNEX 12 INSERCIÓ URBANA 

ANNEX 13 PARADES 

ANNEX 14 SUPERESTRUCTURA DE VIA 

ANNEX 15 TIPOLOGIA ESTRUCTURAL 

ANNEX 16 MATERIAL MÒBIL 

ANNEX 17 COTXERA 

ANNEX 18 INSTAL·LACIONS 

ANNEX 19 SERVEIS AFECTATS 

ANNEX 20 EXPROPIACIONS 

ANNEX 21 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

  

  DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

  PLÀNOL 1 ÍNDEX I SITUACIÓ 

PLÀNOL 2 PLANTES GENERALS 

PLÀNOL 3 PLANTA TRAÇAT 

PLÀNOL 4 PERFIL LONGITUDINAL 

PLÀNOL 5 ESQUEMA DE VIA 

PLÀNOL 6 ORDENACIÓ URBANA PLANTA 

PLÀNOL 7 SECCIONS D'ORDENACIÓ URBANA 

PLÀNOL 8 SUPERESTRUCTURA DE VIA 
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PLÀNOL 9 APARELLS DE VIA 

PLÀNOL 10 TIPOLOGIA ESTRUCTURAL 

PLÀNOL 11 EXPROPIACIONS 

 

DOCUMENT NÚM. 3: PRESSUPOST 

  ALTERNATIVA 1 AMIDAMENTS 

 
QUADRE DE PREUS I 

 
QUADRE DE PREUS II 

 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 
PRESSUPOST 

 
ESTADÍSTIQUES 

 
RESUM DEL PRESSUPOST 

 
ÚLTIM FULL 

  

ALTERNATIVA 2 AMIDAMENTS 

 
QUADRE DE PREUS I 

 
QUADRE DE PREUS II 

 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 
PRESSUPOST 

 
ESTADÍSTIQUES 

 
RESUM DEL PRESSUPOST 

 
ÚLTIM FULL 

  

ALTERNATIVA 3 AMIDAMENTS 

 
QUADRE DE PREUS I 

 
QUADRE DE PREUS II 

 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 
PRESSUPOST 

 
ESTADÍSTIQUES 

 
RESUM DEL PRESSUPOST 

 
ÚLTIM FULL 
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CONCLUSIONS 

Amb tot allò que s’ha exposat en aquesta memòria i en els documents esmentats a l’apartat anterior, 
considero que aquest Estudi Informatiu es troba suficientment desenvolupat i compleix les 
disposicions vigents. 

 

 

 

Barcelona, octubre de 2013 

 

 

L’autor de l’Estudi Informatiu 

 

 

Francesc Ripoll Batle 


