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CAPÍTOL 5 

 

EL PROJECTE DE LA LÍNIA 9.  

EL METRO DEL FUTUR JA ÉS REALITAT 

 
 
5.1 . INTRODUCCIÓ 
 
La línia 9 s’ha concebut amb l’objectiu de satisfer la demanda de transport de viatgers 
existent sota els següents criteris o objectius: 
 
-  Oferir un servei segur, regular i ràpid. 
-  Oferir un servei amb altes prestacions de qualitat, confort i d’Atenció al Públic. 
-  Minimitzar els costos d’explotació. 
 
En molts aspectes el tercer criteri xoca frontalment amb els dos primers, motiu pel 
qual en algunes decisions s’ha d’arribar a un compromís. No obstant, aquests 
objectius es poden compatibilitzar mitjançant un alt grau d’automatització i la 
centralització dels òrgans de control i comandament. 
 
L’automatització consisteix en aconseguir el funcionament de qualsevol cosa sense 
presència de personal d’operació. En el cas de la línia 9 es concreta principalment en 
el disseny dels següents sistemes: 
 
-  Conducció automàtica de vehicles (sense personal a bord) 
-  Sistema de tancament d’andanes 
-  Alta mecanització de forts desnivells exterior – andana 
-  Sistemes de subministrament d’energia 
-  Instal·lacions fixes 



                                                              Capítol 5. El projecte de la Línia 9. El metro del futur ja és realitat.                
 

36 

-  Sistemes de comunicacions 
 
Per altra banda, la centralització dels òrgans de control i comandament es concreta en 
l’existència d’un Post de Control Central (PCC) des d’on es controla tota l’operació de 
metro i es governen els diferents sistemes, tals com: 
 
-  Tràfic 
-  Energia 
-  Instal·lacions electromecàniques d’estacions i túnel 
-  Comunicacions 
-  Seguretat i manteniment 
 
Evidentment dotar la línia amb tots aquests sistemes suposa una gran inversió, però 
la posterior reducció del personal d’operació farà possible un estalvi en els costos 
d’explotació, i a la vegada l’objectiu de millorar i ampliar, amb respecte a altres 
sistemes la qualitat del Servei d’Atenció al Públic. 
 
En conclusió, mitjançant l’organització de l’operació prevista s’han perseguit els 
següents objectius: 
 
-  Reducció dels costos d’explotació 
-  Clara vocació d’Atenció al Públic 
-  Rapidesa a l’hora d’atendre incidències 
 
Al llarg dels següents apartats d’aquest capítol es pretén descriure el projecte amb cert 
detall, mitjançant l’anàlisi de les seves principals característiques [5] a [16]. Amb la 
intenció de facilitar la comprensió al lector s’han agrupat els continguts en quatre 
grans àrees: aspectes físics i de territori, ordenació, explotació i seguretat. 
 
 
 
5.2  ASPECTES FÍSICS I DE TERRITORI  
 
 
5.2.1. ELS DETERMINANTS GEOLOGICS I GEOTÈCNICS 
 
L'àrea en el qual es projecta la L9 correspon a l'espai que hi ha entre la 
desembocadura del Llobregat i la plana litoral situada al nord-est de la 
desembocadura del Besòs. Una part del recorregut va pel contacte entre el pla de 
Barcelona i els materials paleozoics de la Serralada de Collserola. Per desgràcia, la 
traça i la ubicació de les estacions afecta a un gran nombre de materials. [5] 
 
L’alta variabilitat geotècnica dels terrenys que creua la línea de metro és una de les 
peculiaritats del traçat i influeix molt en el projecte. Aquesta característica es veu 
potenciada per la longitud, relativament curta, en la qual tenen lloc els canvis de 
materials, que obliguen a utilitzar mètodes constructius versàtils per a poder afrontar 
indistintament terrenys d'alta i de baixa resistència. La distribució i geometria de les 
diferents unitats geològiques, unida a l'àmplia varietat de materials presents (des de 
sòls tous fins a roques granítiques) ha dut a diferenciar 40 unitats geotècniques 
diferents. 
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Altra característica important és l'elevada profunditat, ja que l'obra està condicionada 
pel fet d'haver de passar per sota d'estructures subterrànies ja existents en la ciutat 
(xarxa del metro, fonaments dels edificis i aparcaments subterranis, etc.). La seva 
profunditat també és deguda al desnivell que cal superar; el seu punt més baix se 
situa a 0m, en el delta del Llobregat i el seu punt més alt, en el parc del Guinardó, a 
160m. 
 
 
 
5.2.2. TRAÇAT 
   
La Línia 9 té una longitud de 47,9 km i una configuració caracteritzada per disposar 
en els seus extrems de geometria en Y asimètrica, tal i com es pot observar en la figura 
3.1. Es tracta del plànol de la Xarxa Integrada, a on es representa la Línia 9 junt amb 
la resta de línies de la xarxa de transport ferroviari de Barcelona. [6] a [9] 
 
 
 

 
Fig. 3.1 Plànol del traçat de la línia 9. Desembre 2007 

(Font: http://www.atm.cat [4]) 
 

 
 
Aquesta línia es caracteritza per donar servei a una línia de circumval·lació de la 
ciutat de Barcelona, pel seu costat muntanya. 
 
La Línia prové del costat Nord-oest, i parteix de dos ramals diferents, un que prové de 
Can Zam i un altre de Gorg. El ramal que ve de Can Zam dona servei a les zones 
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dormitori per excel·lència com Santa Coloma de Gramenet, Singuerlín i Santa Rosa. El 
ramal que ve de Gorg dona servei a les també zones dormitori com Gorg, Llefià i La 
Salut. Aquests dos ramals després de l’encreuament amb el Riu Besòs conflueixen a 
Bon Pastor, que a més de ser una zona residencial / dormitori també és un polígon 
industrial, ja en el municipi de Barcelona. 
 
La Línia prossegueix per la part exterior de la ciutat pel seu costat muntanya, passant 
per punts essencials d’interconnexió amb altres xarxes de transport, com per exemple 
Estació de la Sagrera i Sagrera Meridiana. La línia també passa molt a prop d’un punt 
d’atractiu turístic de la ciutat com és el Parc Güell, més concretament per l’estació de 
Travessera de Dalt , i segueix per tota la zona dormitori de la part alta de la ciutat, 
tocant també algunes zones d’oficines tals com Prat de la Riba i Manel Girona. Tot 
seguit arriba a la zona universitària i dóna servei a diferents facultats. 
 
Al sortir de l’estació Campus Sud, entra en el municipi d’Hospitalet del Llobregat, 
travessa el seu centre, la seva zona de comerços i oficines, i la seva zona dormitori. 
Quant arriba a l’estació de Provençana, es bifurca, i el ramal superior es dirigeix cap a 
l’Aeroport i el ramal inferior cap al Port. 
 
El ramal de l’Aeroport després de passar l’estació de la Fira, que és una zona  
d’exposicions i també és una zona recreativa, torna a entrar a Barcelona ciutat fins 
que travessa el riu Llobregat, llavors entra en el municipi del Prat del Llobregat 
passant per zones industrials, d’oficines i també algunes zones dormitori com Sant 
Cosme, fins que arriba a l’Aeroport del Prat. 
 
El ramal del Port després de sortir de Provençana es dirigeix al Port de Barcelona, 
travessant tota la Zona Franca, que es pot designar com un polígon industrial, també 
associat a una zona recreativa / esportiva i residencial. 
Els criteris de disseny del traçat utilitzats, tenint en compte tant els aspectes 
funcional com els constructius, són els següents: 
 
-  Velocitat màxima: 80 km/h 
-  Acceleració màxima sense compensar: 0,65 m/s2 
-  Acceleració màxima en acord vertical: 0,4 m/s2 
-  Radi mínim de corba en via principal: 

?  Trams de túnel en sòls: 300 m 
?  Trams de túnel a cel obert: 200 m 

-  Radi de corba en estació: s’intentarà que sigui infinit  
-  Pendent (rampa) màxim: 4 % 
-  Pendent (rampa) màxim en estació: 0,15 % 
-  Peralt màxim: 140 mm 
-  Rampa de peralt màxima: 1,50 mm/m 
-  Tipus d’acord recta-corba: clotoide 
-  Radi mínim d’acord vertical: 2.000 m 
-  Longitud estacions (andanes): 100 m 
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5.2.3. TÚNEL 
 
Malgrat que hi han alguns trams en superfície, es tracta d’una línia bàsicament 
subterrània. Dintre de la part subterrània, la concepció del túnel i les estacions en 
gran part del seu recorregut defineixen una línia metropolitana poc convencional. 
 
En la seva part subterrània es poden distingir dos tipus de seccions, una que 
anomenem convencional, que és similar a la de les altres línies de metro, i una altra 
que anomenem secció tipus Línia 9, que es dóna en gran part de la Línia i es pot 
descriure com un tub dividit per una llosa intermèdia que permet la creació de dos 
túnels, un per a cada sentit de circulació [10]. A més, permet un procés constructiu 
més simple per a les estacions, ja que ofereix la possibilitat de situar les andanes de 
les estacions en interior d’aquests túnels i disposar d’estacions secants a aquest tub 
amb una geometria cilíndrica. 
 
Pel que fa als trams en superfície, localitzats a l’accés a l’aeroport i a Santa Coloma de 
Gramenet, la secció escollida és tipus viaducte. 
 
A les figures 3.2. i 3.3 es mostren dues seccions de túnel, la secció de túnel tipus Línia 
9 i una secció convencional de doble via. 
 
 
 

 
Fig. 3.2 Secció tipus línia 9. 

(Font: Projecte de construcció de la L9 de metro de Barcelona [7] [8] [9] ) 
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Fig. 3.3 Secció tipus convencional. 

(Font: Projecte de construcció de la L9 de metro de Barcelona [6] ) 
 
 

 
Al ramal que comença a Can Zam, l’estació es farà a cel obert, i el túnel es farà amb la 
tuneladora de 12 metres de diàmetre (secció tipus L9) fins a l’estació de Can Peixauet. 
Des d’aquesta última fins a la unió amb el ramal que ve de Gorg, el túnel es realitza a 
cel obert i la seva secció és del tipus convencional. 
 
Al ramal que procedeix de Gorg, l’estació i l’inici del túnel seran realitzats a cel obert 
obeint a una secció convencional. Entre l’estació de Gorg i la de La Salut es produirà 
un canvi de secció, passant a observar-se una secció tipus L9, executada per la 
tuneladora de 12 metres de diàmetre fins a l’estació Onze de Setembre. 
 
Passada l’estació d’Onze de Setembre, la secció torna a canviar al llarg del perfil 
longitudinal per a que l’estació de Sagrera TAV tingui una secció convencional. A 
l’estació de Sagrera Meridiana el túnel tornarà a adquirir la secció tipus L9 i es 
mantindrà invariable fins a Provençana. 
 
Al ramal que connecta Provençana amb l’Aeroport, entre les estacions de Provençana i 
Europa, la secció serà construïda amb una tuneladora de 9 metres de diàmetre ja que 
passa de ser una secció tipus L9 a una secció convencional fins al final, és a dir, fins a 
l’Aeroport. 
 
Al ramal que va de Provençana fins al Port, la primera estació encara té secció tipus 
L9, i passa a una secció de tipus convencional a l’estació de Foneria, que es manté 
fins a l’estació de Motors, a partir de la que el túnel i estacions tenen una secció tipus 
viaducte (en superfície). 
 
A la següent taula es resumeixen els tipus de secció projectats al llarg de la línia. 
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ESTACIÓ  O TRAM  TIPUS DE SECCIÓ  

Can Zam Superfície 

Can Zam - Bon Pastor Túnel secció L9 

Gorg Superfície 

La Salut - Bon Pastor Túnel secció L9 

Bon Pastor - Onze de Setembre Túnel secció L9 

Sagrera TAV Superfície 

Sagrera – Provençana Túnel secció L9 

Provençana – Aeroport 2 Túnel secció convencional 

Provençana – Idelfons Cerdà Túnel secció L9 

Idelfons Cerdà – Motors Túnel secció convencional 

Motors – Polígon Pratenc Viaducte 
 

Taula 3.1 Seccions projectades als diferents trams de la línia 9. 
(Font: Projecte de construcció de la L9 de metro de Barcelona) 

 
 
 
5.3 . ASPECTES D’ORDENACIÓ 
 
 
5.3.1. ESTACIONS 
 
Les estacions tipus Línia 9 mantenen una configuració tipus formada per una andana 
superior amb accessos a l’exterior, que és on es troba ubicat el control de peatges i un 
vestíbul inferior que està connectat a les andanes, les quals, tal com s’ha indicat 
anteriorment, es troben a l’interior dels túnels. [12] 
 
A la figura 3.4 es presenta una imatge virtual d’una estació tipus Línia 9. A l’annex A 
hi ha diferents plànols d’una estació tipus Línia 9. 
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Fig. 3.4 Imatge virtual d’una estació tipus L9. 

(Font: http://www10.gencat.net [11]) 
 
 
La connexió entre vestíbuls està prevista mitjançant ascensors de gran capacitat, amb 
parada intermèdia d’emergència en la majoria dels casos, escales d’emergència i 
escales mecàniques, o espai per a instal·lar-les en el futur. 
 
Un altre aspecte rellevant de les estacions és el tancament d’andanes mitjançant murs 
verticals dotats de portes d’obertura automàtica i sincronitzada amb les portes dels 
vehicles de passatgers. 
 
Aquesta concepció d’estacions i túnels són característics de la Línia 9, a més també es 
distingeixen en la seva part subterrània, zones de túnel construït a cel obert i 
d’estacions d’un tipus més convencional. 
 
 
 
5.3.2. TALLERS I COTXERES 
 
Els emplaçaments previstos per a l’execució del manteniment preventiu i correctiu del 
material mòbil i de les instal·lacions fixes de la línia 9 seran tres: [13] 
 
-  Tallers de Triangle Ferroviari existents 
-  Nous tallers de Zona Franca 
-  Nous tallers de Can Zam 
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Fig. 3.5 Obres corresponents a l’execució dels tallers de la Zona Franca. 

(Font: elaboració pròpia) 
 
 
 

En quant a les cotxeres i espais necessaris per a l’estacionament del material mòbil, la 
Línia9 comptarà amb els següents emplaçaments: 
 
-  Cotxeres a Zona Franca 
-  Cotxeres a Can Zam 
-  Vies d’estacionament al llarg de la línia i sobretot a les cues de maniobres dels 
extrems de les mateixes. 
 
 
 
5.4  CARACTERÍSTIQUES D’EXPLOTACIÓ  
 
 
5.4.1. VEHICLES DE PASSATGERS 
 
La flota de vehicles de passatgers de la Línia 9 serà exclusiva, es a dir, aquest material 
rodant circularà únicament per aquesta línia, i estarà formada per 50 vehicles de 
passatgers. 
 
Els vehicles de passatgers estaran formats per composicions de 5 cotxes. La longitud 
aproximada de cada composició serà de 90 metres. 
 
Els vehicles estaran previstos per a circular en via d’amplada de 1.435 mm. 
 
L’energia elèctrica necessària per a circular la captaran d’un sistema de catenària 
rígida mitjançant pantògrafs a una tensió de 1.500 Vcc. 
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Els vehicles incorporaran sistemes d’ATC embarcats, que operaran de forma 
automàtica el tren sense personal d’operació a bord. 
 
La velocitat màxima de circulació serà de 80 km/h, en recta horitzontal i amb càrrega 
màxima. Es vol aconseguir com a mínim una velocitat comercial de 33 km/h. 
 
Aquest material mòbil està preparat per poder realitzar regeneració d’energia, és a dir, 
injectar corrent elèctric a la catenària en els processos de frenada. Aquesta energia 
retornada a la catenària pot ser utilitzada pels vehicles que en es trobin traccionant. 
 
 

 
Fig. 3.6 Imatge virtual d’un vehicle de passatgers de la futura flota de la L9. 

(Font: http://www10.gencat.net [11]) 
 
 
 
5.4.2. ENERGIA 
 
La línia 9 disposarà d’un sistema de distribució d’energia elèctrica propi. [14] 
 
Es disposarà de dues Subestacions Receptores connectades a 220 kV a la xarxa 
elèctrica de la Companyia Elèctrica ENDESA. 
 
Les Subestacions Receptores de la Línia 9 estaran ubicades en locals tècnics a les 
Cotxeres de Can Zam i Zona Franca. 
 
Des de les Receptores s’alimentaran totes les càrregues del sistema a través de dos 
anells de distribució a 30 kV. En funció del tipus de càrrega connectada, es 
distingeixen 2 anells: 
 
-  Anell CTE: Alimenta els Centres de Transformació d'estacions. 
-  Anell SET: Alimenta les Subestacions de Tracció. 
 
Les Subestacions de Tracció transformen l’energia procedent de l’anell SET a corrent 
continu a 1500 V i el distribueixen al sistema de catenària. 
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Els Centres de Transformació d’Estacions alimenten en baixa tensió els consums 
connectats a les Estacions i Túnels. En el cas dels túnels, s’inclouran les instal·lacions 
de ventilació i l’enllumenat, entre d’altres. 
 
 
 
5.4.3. SISTEMES DE COMUNICACIÓ I SISTEMES D’ INFORMACIÓ ALS PASSATGERS 
 
Els sistemes de comunicació són bàsics per a la definició d’un model d’explotació, i les 
seves característiques i prestacions han d’assegurar una operació segura i ràpida. [14] 
 
Aquests sistemes de comunicació són: 
 
-  Sistema de Radiocomunicacions. 
 
El sistema de Radiocomunicacions s’utilitzarà per a la transmissió bidireccional de 
veu i dades als trens i als diferents grups d’usuaris mòbils. 
 
-  Sistema de Telecomandament. 
 
El Sistema de Telecomandament serà el responsable d’exercir un control centralitzat 
sobre les diferents instal·lacions d’estació, l’estat de la xarxa de subministrament 
d’energia, els ascensors instal·lats en totes les estacions, etc. 
 
Existiran tres sistemes de Telecomandament diferenciats: d’energia, d’instal·lacions 
fixes i de tràfic. 
 
-  Sistema de Telefonia i Interfonia. 
 
El Sistema de Telefonia i Interfonia permetrà la comunicació entre el personal de la 
línia i amb la xarxa telefònica exterior, així com la comunicació dels passatgers amb el 
PCC, ja sigui per demanar informació o ajuda. 
 
-  Sistema de Megafonia. 
 
El Sistema de Megafonia permetrà la distribució de fons sonores a tot l’àmbit de la 
Línia 9 destinat al usuari, i als vehicles. Les zones on es posarà sistema de Megafonia 
són: vestíbuls, andanes, escales mecàniques, ascensors, vehicles, sortides 
d’emergència, tallers i cotxeres. 
 
-  Sistema de Teleindicadors. 
 
El Sistema de Teleindicadors. El sistema estarà dimensionat per a actualitzar la 
informació en temps real, permetre canviar la informació dels panells de tota la Línia 
en un temps màxim d’un segon, mostrar l’hora oficial, etc. 
 
-  Sistema de Videovigilància (CCTV). 
 
El Sistema de Videovigilància de la nova Línia 9 haurà de permetre la visualització, 
gravació i el control centralitzat (des del PCC) de les imatges captades per les càmares 
situades en diferents emplaçaments: vestíbuls superior (màquines expenedores) i 
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inferior, andanes, passadissos, sortides d’emergència, escales mecàniques, intèrfons, 
interior dels trens, interiors dels ascensors, tallers i cotxeres. 
 
-  Sistema de Teleprocés. 
 
El Sistema de Teleprocés estarà compost per una sèrie de serveis o subsistemes 
suportats per la xarxa informàtica IP d’estacions: sistema de billetatge i peatge, 
sistemes informàtics, Internet, Intr@Nou (intranet de la Línea) i accessos comercials. 
 
 
 
5.4.4. XARXES 
 
Un cop definides les responsabilitats de cadascun dels Sistemes de Comunicació dins 
del sistema automatitzat i coneixent les diferents funcionalitats a les que han de 
respondre cadascun d’ells, es planteja la necessitat de comptar amb diferents xarxes, 
cadascuna d’elles dissenyada en funció dels requeriments funcionals als que ha de 
respondre i dels nivells de fiabilitat i disponibilitat que toleren. 
 
Així, s’implementaran les següents xarxes: 
 
-  Xarxa de comunicacions mòbils. Ha de permetre la comunicació sense fils. És una 
xarxa que pren una importància molt rellevant tenint en compte que la Línia 9 serà un 
sistema automatitzat on la mobilitat del personal d’operació i les comunicacions amb 
el material mòbil són factors clau. 
 
-  Xarxa de transport i d’accés sobre SDH. Serà l’encarregada del transport sobre fibra 
òptica de tots els serveis i de la interconnexió entre tots els nodes. 
 
-  Xarxa IP. Xarxa Ethernet de gran amplada de banda (Gigabit Ethernet) sobre SDH, 
que suportarà alguns sistemes de baixa velocitat i el teleprocés. 
 
-  Xarxa de vídeo. Existirà una xarxa de fibres dedicada per la transmissió analògica 
de vídeo. 
 
-  Xarxa Wireless LAN. Facilitarà el bolcatge del senyal de vídeo embarcat. 
 
 
 
5.4.5. CONDUCCIÓ AUTOMÀTICA DE TRENS (ATC) 
 
ATC és la sigla de les paraules angleses  automatic train conduction i engloba el 
sistema de Senyalització i Automatització. Es defineix a partir dels següents nivells 
funcionals: [14] 
 
-  Nivell 1: Elements de camp, proporcionen informació directa de l’estat del camp i 
executen les ordres del nivell superior. 
 
-  Nivell 2: Sistema d’enclavaments, encarregat de comandar i monitoritzar de forma 
segura tots els elements del Nivell 1 i d’intercanviar informació amb els altres nivells. 
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-  Nivell 3: Sistema de Protecció Automàtica de Trens (ATP). és el responsable de la 
seguretat en el moviment dels trens i de l’obertura i tancament de forma segura de les 
portes del tren i l’andana, entre d’altres. 
 
-  Nivell 4: Sistema de Operació Automàtica de Trens (ATO), serà capaç d’operar de 
forma totalment automàtica el sistema sense cap mena d’intervenció exterior. És a dir,  
controlar el moviment del tren, realitzar les aturades programades a les diferents 
estacions, controlar l’obertura i tancament de les portes, etc. 
 
-  Nivell 5: Sistema de Supervisió Automàtica de Trens (ATS). Consisteix en 
monitoritzar el sistema, realitzar reajustaments temporals (canvi en el temps de 
d’aturada en una estació o del tipus de marxa d’un tren) o variacions puntuals en els 
paràmetres externs d’explotació (esdeveniments multitudinaris, partits de futbol, etc.), 
i introduir modificacions als paràmetres d’explotació ATO deguts a situacions 
degradades (inhabilitació d’un tram de via, etc.). 
 
Els nivells enunciats son funcionals i, per tant, no han de constituir necessàriament 
unitats físiques concretes. Així es podrà donar el cas de que un mateix sistema suporti 
més d’un nivell funcional. 
 
 
 
5.4.6. POST DE COMANDAMENT CENTRAL (PCC) 
 
El PCC concentrarà tota la informació procedent dels diferents sistemes, permetent 
una supervisió global de tota l’explotació de la Línia. Dins del PCC estaran integrats 
tots els equips i sistemes que realitzen el control de tràfic, els sistemes de 
comunicació, els de l’energia de tracció i subcentrals i els d’instal·lacions fixes en 
estacions. [14] 
 
Tots els equips i sistemes del PCC estaran suportats per una doble xarxa Ethernet que 
interconnectarà llocs d’operació, servidors de dades i servidors de comunicacions tant 
de sales d’operacions com de sales tècniques. 
 
En el PCC existiran una sèrie d’equips (servidors de comunicacions) encarregats de 
l’intercanvi d’informació amb els elements de camp a través de Xarxa de 
Comunicacions de la Línia. 
 
També hi haurà equips encarregats de processar la informació (servidors de dades) i 
d’altres encarregats de representar en pantalla la informació rellevant pels operadors 
del PCC (consoles, monitors, pantalles gegants, etc.). 
 
Cadascun dels Telecomandaments disposarà de dos servidors de dades (dos 
ordinadors en configuració dual). Un d’ells funcionarà realitzant les operacions pròpies 
de l’aplicació, mentre que l’altre es limitarà a supervisar el primer. 
 
Cada grup de servidors duals de dades (el que opera i el que supervisa) estarà 
connectat als servidors de comunicacions corresponents a través de la doble xarxa 
Ethernet. Aquests servidors de comunicacions asseguraran per cadascun dels 
Telecomandaments (Tràfic, Energia, Instal·lacions fixes, Ascensors i Portes d’Andana) 
la connexió entre el PCC i els equips perifèrics situats en diferents punts de la Línia. 
La seva configuració serà també dual com la dels servidors de dades. 



                                                              Capítol 5. El projecte de la Línia 9. El metro del futur ja és realitat.                
 

48 

 
Els servidors de comunicacions del PCC i els locals tècnics de comunicacions de cada 
estació estaran comunicats per una doble xarxa de fibra òptica. Els canals de 
comunicacions dels servidors amb els equips perifèrics estaran duplicats de manera 
que el sistema pugui suportar una primera fallada al haver un camí alternatiu per 
mantenir la comunicació. 
 
Per altra banda, la Línia 9 podrà comptar amb un PCC de reserva al descrit que 
entrarà en funcionament en el cas de que el principal quedi fora de servei per 
qualsevol motiu. 
 
 
 
5.4.7. SISTEMA DE VENDA I VALIDACIÓ DE TÍTOLS DE VIATGE 
 
El sistema d’accés ha d'estar adaptat per a que permeti l’entrada a les persones amb 
mobilitat reduïda. Serà un sistema tancat – tancat, és a dir, amb validació dels títols 
de viatge tant a l’entrada com a la sortida. No obstant, aquesta característica serà 
configurable des del PCC i localment. [15] 
 
El sistema de peatge i venda adoptat serà compatible amb la resta dels operadors del 
Sistema de transport públic de Barcelona, permetent la integració tarifària mitjançant 
els títols de transport comuns. 
 
S’instal·laran els equips necessaris per a la gestió del billetatge des del PCC. Hi haurà 
un sistema de gestió del billetatge que estarà connectat amb el d’adquisició de dades 
mitjançant la xarxa de teleprocés, de manera que es puguin realitzar les estadístiques 
de venda i cancel·lació de títols de transport, desglossat per estacions des del PCC. 
 
 
 
5.4.8. MECANITZACIÓ DE DESNIVELLS 
 
La mecanització de desnivells en les estacions serà realitzada mitjançant ascensors i 
escales mecàniques. [15] 
 
ASCENSORS 
 
Tant les estacions convencionals com les de tipus Línia 9 estaran equipades amb 
ascensors adaptats a persones amb mobilitat reduïda (P.M.R) per accedir al vestíbul 
des del carrer. 
 
Les estacions de tipus Línia 9 disposaran d’ascensors de gran capacitat entre vestíbul 
superior i inferior. Des del vestíbul inferior fins a les andanes s’arribarà a peu amb 
escales fixes. 
 
Els ascensors de gran capacitat tindran dues portes oposades, una per entrar i l’altra 
per sortir. El nombre d’ascensors de gran capacitat oscil·larà entre 4 i 6 per estació, 
amb un desnivell a salvar que dependrà de l’estació. 
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En aquest tipus d’estacions, l’accés de P.M.R a les andanes es farà per mig 
d’ascensors adaptats, amb recorregut des del vestíbul superior i amb possibilitat 
d’aturada en qualsevol de les dues andanes. L’accés de P.M.R a les andanes en 
estacions convencionals es farà amb ascensors adaptats independents. 
 
Els ascensors de gran capacitat seran per a 40 persones, amb velocitats de marxa 
majors o iguals a 2 m/s, mentre que els adaptats a P.M.R seran d’1 m/s. 
 
Hi haurà un Controlador d’Ascensors d’Estació, el qual ha de garantir l’evacuació del 
passatge que arriba a l’estació des del túnel, en coordinació amb el controlador de 
tràfic del PCC. 
 
ESCALES MECÀNIQUES 
 
En totes les estacions es disposarà d’escales mecàniques des del vestíbul fins al 
carrer, amb sentit de pujada. 
 
La pujada de gent des de les andanes fins al vestíbul, en estacions convencionals, es 
farà amb escales mecàniques. En canvi, en les estacions de tipus Línia 9, s’utilitzaran 
ascensors de gran capacitat entre vestíbul superior i inferior o pre-andana. 
 
Les escales podran funcionar de forma autònoma, en detectar arribada de passatge. 
Una variant de les escales mecàniques són els passadissos rodants, que es podran 
utilitzar quan hi hagi longituds a recórrer de l’ordre de 70 a 100 metres i un elevat 
flux de viatgers. Com valor aconsellable es considera la xifra de 150 passatgers per 
minut. 
 
 
 
5.4.9. POUS DE BOMBEIG 
 
Segons quina sigui la naturalesa de les aigües recollides, la ubicació dels pous 
d’esgotament per a recollida d’aigües al llarg dels túnels i instal·lacions de la Línia 9 
atendrà als criteris següents: [16] 
 
-  Aigües negres: A totes les estacions, es preveuran fossats sèptics; 
 
-  Pous d’esgotament per a aigües residuals: A tots els punts baixos d’estacions i 
túnels, s’abocaran les aigües residuals procedents de la neteja així com les 
acumulades als fossats d’escales mecàniques, ascensors i altres instal·lacions; 
 
-  Pous d’esgotament per a aigües pluvials i freàtiques: Tots els punts baixos dels 
túnels i estacions on es prevegi l’acumulació d’aigües pluvials i freàtiques inclouran 
pous d’esgotament. 
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5.5  SISTEMES DE SEGURETAT  
 
 
5.5.1. SISTEMA DE TANCAMENT D’ ANDANES 
 
Es tracta d’un sistema de portes a les andanes per on els passatgers accediran als 
vehicles. Consisteix en un tancament vertical a la vorera de l’andana format per 
paraments fixes verticals i portes d’obertura i tancament automàtic de manera 
sincronitzada amb l’obertura i tancament de les portes dels vehicles de passatgers 
durant el procés de parada a l’estació. 
 
Aquests sistemes de tancament d’andanes doten a una xarxa d’una sèrie d’avantatges 
molt interessants des dels punts de vista de seguretat i confort per al passatge: 
 
-  Augmenten substancialment la seguretat dels passatgers, en el sentit que eviten que 
de forma voluntària o accidental cap usuari caigui a la via des de les andanes. 
 
-  La incorporació dels tancaments d’andanes fa augmentar la superfície útil de les 
andanes, en la mesura que els passatgers puguin utilitzar com a zona d’espera la 
vorera d’andana, la qual es troba tancada. En absència de tancament d’andanes, això 
està prohibit i senyalitzat mitjançant la corresponent línia groga a terra. 
 
-  El sistema de tancament d’andanes permet també millorar la seguretat de l’operació, 
ja que impedeix l’accés als túnels de persones no autoritzades amb fins vandàlics o 
delictius. 
 
-  Aquest sistema permet generar divisions de zones climàtiques a les estacions, ja que 
genera una barrera física entre les andanes i els túnels, dues zones amb fonts 
generadores de calor molt diferents, permetent la instal·lació més eficient de sistemes 
de climatització a les zones d’andanes. 
 
-  En funció del comportament contra incendi del material utilitzat per a la fabricació 
dels tancaments d’andanes, els mateixos poden arribar a generar zones independents 
i aïllades entre sí pel que respecta al tractament d’incendis. 
 
-  També doten a les estacions d’aïllament acústic i redueixen els efectes de “l’efecte 
pistó” generat pel pas dels trens sense parar a l’estació. 
 
A més, en un sistema totalment automatitzat, sense personal embarcat, la instal·lació 
dels sistemes de tancament d’andanes és imprescindible per tal d’evitar la invasió de 
les vies. 
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Fig. 3.7 Imatge virtual de les andanes de la L9. 

(Font: http://www10.gencat.net [11]) 
 
 
 
 
5.5.2. SISTEMA DE VENTILACIÓ DEL TÚNEL 
 
El sistema de ventilació del túnel té la finalitat de renovar l’aire viciat del mateix, degut 
als aportaments que provenen de les estacions, de les subestacions de tracció i dels 
vehicles de passatgers. 
 
Per altra banda, en situacions d’emergència per incendi, la missió del sistema de 
ventilació del túnel serà el direccionament dels fums en sentit contrari als camins 
d’evacuació i extracció del mateix. 
El sistema de ventilació de túnel previst a la Línia 9 es caracteritza per ser 
independent de l’estació, ja que els sistemes de tancament d’andanes de les estacions 
atorguen de la suficient estanquitat entre ambdós recintes (túnel – estacions) i per 
disposar de pous de ventilació entre estacions que s’encarreguen d’impulsar o extreure 
aire. 
 
 
 
5.5.3. SISTEMA DE VENTILACIÓ DE LES ESTACIONS 
 
Les estacions de la Línia 9 de Metro de Barcelona seran equipades amb sistemes de 
ventilació, de manera que la ventilació es realitzarà forçadament mitjançant mitjans 
mecànics (ventiladors). 
 
L’aire fresc destinat a la ventilació de l’estació serà captat per un pou de ventilació 
situat a la mateixa estació i distribuït per l’interior de l’estació mitjançant conduccions 
i difusors de l’aire, treballant tot el sistema en sobrepressió. 
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D’aquesta manera es garantirà l’evacuació de les càrregues tèrmiques produïdes per 
les persones i els equips continguts a l’estació, a més s’asseguren les condicions 
òptimes de salubritat i confort a l’interior d’aquestes. 
 
A l’igual que la impulsió d’aire fresc, l’extracció de l’aire viciat es realitzarà mitjançant 
una xarxa de conductes independent de la xarxa d’impulsió que extraurà l’aire viciat 
de l’estació i el expulsarà a l’interior del túnel. 
 
Les sales de personal i algunes cambres tècniques, tales com, comunicacions i 
senyalitzacions, disposaran de sistemes de climatització. 
 
En un futur està previst l’ampliació del sistema de ventilació amb la instal·lació de 
climatització de les andanes, per això es reservarà suficient espai per a albergar les 
noves canalitzacions i equips de climatització. 
 
Per altra banda, la ventilació tindrà la funció d’aïllar a l’estació del túnel en situació 
d’incendi. Les andanes es trobaran en sobrepressió i d’aquesta manera els fums del 
túnel no entraran a l’estació. En el cas d’un incendi a l’estació el sistema de ventilació 
serà capaç d’extraure a l’exterior els fums produïts a l’incendi i garantir que les 
escales d’emergència siguin independents de la resta dels sectors d’incendi. 
 
 
 
5.5.4. SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Les mesures de protecció contra incendis a prendre a la Línia 9 Impliquen diverses 
disciplines: 
 
a) Mesures passives: utilització de materials no combustibles i de baixa emissió de 
fum. 
 
b) Mesures de prevenció: sistemes de detecció de fums, per a que l’avís es produeixi a 
l’inici del foc. Sistemes de detecció de gasos combustibles. Elements de senyalització 
com a mesures d’ajuda. Polsadors manuals d’alarma. 
 
c) Mesures actives: mitjans d’extinció adequats a la zona i al tipus de material existent 
a la mateixa. 
 
d) Mesures complementàries: actuació dels sistemes d’extracció d’aire per a evacuar 
els fums i per a que aquests circulin en direcció contraria a la de les persones, (això 
portarà a l’obtenció de la relació “velocitat crítica d’aire / fum”). 
 
En cada cas, les instal·lacions de protecció contra incendis hauran d’estar aprovades 
pel Cos de Bombers corresponent. 
 
 
 
5.5.5. SISTEMA DE CONTROL D’ ACCESSOS 
 
Es disposarà d’un sistema de control d’accessos del personal basat en la identificació 
del personal i la validació i inhibició d’entrades i sortides a determinats recintes de la 
línia. 
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Per altra banda, algunes sales tècniques disposaran de sistemes de detecció d’intrusió 
i presència. 
 
 
 
5.5.6. PASSAREL·LA ENTRE SEMITÚNELS 
 
En aquest apartat s’analitza el procés complet d’evacuació des de l’interior de les 
instal·lacions fins a l’exterior en el cas de patir una situació d’emergència, provocada 
per un incendi en una unitat mòbil o per a qualsevol altre circumstància. Però donat 
que l’incendi d’una unitat mòbil és el que suposa un risc més directe per a la integritat 
del major nombre de persones, s’admet que es tracta del cas més desfavorable de 
localització del foc, a partir del qual s’han de dimensionar els elements d’evacuació. 
 
Es considera com a hipòtesi bàsica que, en el cas de produir-se un incendi, aquest 
afecta només un dels dos nivells del túnel, però no ambdós alhora. 
 
En el cas d’una situació d’emergència per foc dins el túnel, el tren pot aturar-se. En 
aquest cas els passatgers disposen d’una passarel·la que els condueix a lloc segur 
mitjançant sistemes d’escales a les que s’accedeix a través de portes tallafocs. 
 
Aquestes escales condueixen al nivell contrari (superior o inferior) on s’ha produït la 
incidència, donat que cadascun dels dos semitúnels es pot considerar com a lloc segur 
respecte de l’altre, sempre i quan es garanteixin la estanquitat i la resistència al foc 
dels elements estructurals. 
 
Un cop assolit el nivell de túnel oposat, la persona es troba en lloc segur i s’ha de 
dirigir sense demores cap a l’estació més propera a través de la passarel·la 
d’evacuació, i d’aquí cap al nivell de carrer. 
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