
                                                          Capítol 6. Propostes per adaptar el servei a les necessitats dels usuaris               
 

55 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL 6 

 

 PROPOSTES PER ADAPTAR EL SERVEI A LES 
NECESSITATS DELS USUARIS 

 
 
6.1  EL MÈTODE D’ANÀLISI 
 
Malgrat que el projecte de la línia 9 persegueix l’objectiu d’oferir un bon servei, les 
qüestions relacionades amb l’explotació no han estat una prioritat en la planificació de 
la infraestructura. Es una realitat que en un primer moment es va optar pel túnel de 
12 metres i estacions en profunditat  atenent a raons constructives i que altres criteris 
van quedar en segon plànol. 
 
De totes formes, si que s’observen actuacions de les quals es desprèn que s’ha  
treballat tenint en compte el benestar dels usuaris. La definició de línies de servei, la 
construcció d’estacions amb una secció de diàmetre superior a l’habitual de la línia 
(26 m) i l’existència de sortides d’emergència són alguns exemples. 
 
Tanmateix, hi han alguns detalls que creen dubtes de fins a quin punt les entitats 
implicades han estudiat aquests aspectes. Per exemple, existeixen diferències de 
criteri entre GISA i TMB sobre el sistema de transport vertical a instal·lar a les 
diferents estacions, no s’han contemplat ascensors de menor capacitat per a les 
estacions amb menys demanda, etc. 
 
En decurs del present capítol es valora la solució donada a algunes problemàtiques 
específiques. Es tracta de fer una reflexió sobre tota una sèrie de decisions que s’han 
de prendre paral·lelament a la definició de la solució constructiva. Són importants 
perquè afecten directament al servei però no sempre es tenen en compte. 
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Concretament, al llarg del capítol s’estudien les següents qüestions: adaptar l’oferta de 
places de transport a la demanda existent; aconseguir el sistema de desplaçament 
òptim entre l’andana i el vestíbul d’entrada i a l’inrevés; i capacitat d’evacuació del 
sistema en cas d’emergència. 
 
La metodologia de treball es similar en tots els apartats. Es basa en comprovar si els 
serveis oferts són suficients per satisfer la demanda prevista. Els serveis oferts venen 
definits pel propi projecte constructiu mentre que la previsió d’usuaris s’obté de 
l’estudi de la demanda corresponent a la pròpia infraestructura. 
    
De totes maneres, la comprovació no és immediata. En alguns casos és necessari fer  
hipòtesis per falta de dades i sempre cal un procés de càlcul per estimar quina és la 
capacitat de l’element estudiat. 
 
Aquests processos de càlcul estan compostos d’un nombre tan gran d’operacions que, 
tot i no ser especialment complicades, fa inviable la seva execució per mitjans 
manuals. Com ja ha succeït al capítol 4, l’opció més adient és recórrer al Matlab. La 
implementació d’algoritmes, la manipulació de matrius i la representació de dades 
tornen a ser de gran utilitat. 
 
Al primer apartat s’estudia la innovació i els avantatges que suposa la definició de 
línies de servei. En restringir el recorregut d’algunes combinacions a les estacions més 
demandades, s’aconsegueix oferir més places a les estacions amb més demanda sense 
haver d’ampliar l’oferta de places a estacions que no ho necessitin.  
 
El procediment d’estudi a seguir és definir les línies de servei i comprovar que s’ofereix 
el mínim nombre de places sense que en cap tram s’ofereixin menys places de les 
necessàries.  
 
Al segon apartat es comença a estudiar el sistema de transport vertical més adient. Es 
calcula, per a diferents desnivells i diferent nombre d’ascensors, el temps de trajecte 
entre la preandana i el vestíbul (el sentit ascendent és més restrictiu) pel sistema amb 
ascensors i pel sistema amb escales. Evidentment, la millor opció serà la més ràpida. 
 
Al tercer apartat se segueix estudiant quina és la millor opció per a cobrir el transport 
vertical de viatgers. Es calcularà el temps de viatge contemplant els problemes 
derivats de la falta de capacitat. Són aspectes importants perquè si la demanda 
supera la capacitat del sistema el temps de viatge augmenten considerablement. Els 
resultats es compararan amb l’opinió de varies entitats implicades en el projecte i si hi 
han diferències s’analitzaran les causes. 
 
A l’apartat quart es pretén comprovar la validesa d’una hipòtesi adoptada a l’apartat 
precedent: en presenta una anàlisi qualitativa sobre la disposició de la bateria 
d’ascensors. Es contraposen una disposició en carrusel i una altra en bateria, i 
s’estudia quina ofereix menors temps d’espera als usuaris. 
 
Ja s’ha comentat que Matlab suposa una eina molt valuosa al llarg de tot el capítol, 
però és en l’estudi del funcionament dels ascensors on desenvolupa un paper vital. 
L’estudi dels sistemes de transport vertical comporta implementar varies vegades 
algoritmes amb un comptador que pren nou-cents valors diferents. 
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Cada valor que pren el comptador porta associat un gran nombre d’operacions: 
divisions entre escalars, multiplicacions entre escalars i vectors, manipulacions i 
sumes de vectors i execució d’operadors lògics. Si es té en compte que són necessaris 
tres algoritmes resulta que només associats a comptadors hi ha dos mil set-cents 
processos de càlcul per estació. En aquestes circumstàncies, l’única opció és recórrer 
a un software que permeti algoritmes iteratius i instruccions lògiques, com Matlab.  
 
Matlab ofereix la possibilitat de programar tot el procés d’una manera molt directa i 
intuïtiva. Aquesta virtut no només permet elaborar el programa sense  que s’afegeixin 
més dificultats a les inherents al propi procés físic, també permet modificar-lo 
fàcilment en el cas de que les circumstàncies ho requereixin.  
  
En el penúltim apartat s’estudia el trajecte descendent, del vestíbul a les andanes. En 
aquest sentit se suposa que els ascensors ofereixen prou capacitat, perquè el trajecte 
ascendent és més restrictiu. Aleshores tota la feina se centra en estudiar la capacitat 
del passadís i les escales que hi han entre la sortida dels ascensors i l’andana. 
 
El càlcul de les retencions depèn de molts condicionants. Per aquesta raó el suport 
informàtic en el qual es basa l’anàlisi s’ha creat amb Matlab. Matlab ha fet possible 
crear una implementació capaç de calcular les retencions en funció del nombre 
d’ascensors que arribin alhora, la ocupació dels mateixos, l’amplada del passadís i de 
les escales i l’itinerari que triïn els usuaris. 
 
En el darrer apartat s’analitza la capacitat d’evacuació del sistema en el cas de que es 
produeixi una emergència. La definició geomètrica particular de la línia permet 
adoptar una solució conceptual molt eficaç pel que fa a l’evacuació del túnel, però pel 
que fa a l’evacuació de les estacions la solució no és tan immediata. La considerable 
fondària del traçat en general i, en conseqüència, de la majoria de les estacions, i 
l’existència d’un únic accés en pou a la major part de les estacions són les principals 
adversitats a solucionar. 
 
De nou, el suport informàtic en el qual es basa l’anàlisi s’ha creat amb Matlab. Entre 
altres avantatges, gràcies als operadors lògics, es possible simular diferents situacions 
sense haver de repetir tot el procés de programació.  
     
 
 
6.2  LÍNIES DE SERVEI 
 
 
6.2.1. INTRODUCCIÓ 
 
Realitzar la planificació i programació de serveis mitjançant la circulació d’unitats 
tècniques amb la composició i freqüència necessària per a satisfer únicament la 
demanda entre Torrent de les Flors i Lesseps, comporta per tant la circulació de 
vehicles mig buits per gran part de la línia, resultant, en conseqüència costos 
d’inversió (material mòbil, etc) i d’explotació (energia, personal, manteniment) 
injustificablement alts. 
 
La solució a aquesta problemàtica per la que ha optat l’administració  és la definició 
de vàries línies de servei, de tal forma que les seves capacitats / freqüències 
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acumulades cobreixen adequadament la demanda en el sector crític (Torrent de les 
Flors - Lesseps) i que en altres trams s’ajusten a la demanda. Aquest apartat té 
l’objectiu d’analitzar si s’ha optat per la millor opció o si hi ha alguna alternativa 
millor. 
 
En aquest sentit, s’estudien vàries alternatives de línies de servei, amb la finalitat de 
trobar la més òptima des del punt de vista, per un costat, de satisfer la demanda, i per 
l’altre, d’evitar en la mesura del possible costos d’explotació excessivament alts. 
 
6.2.2. ANÀLISI DE LA DEMANDA 
 
A la taula 6.1 es recullen les previsions de demanda diària que es van elaborar a l’any 
2002 per a diversos horitzons temporals. Es convenient advertir que durant els 
darrers 6 anys s’ha modificat la traça lleugerament. Concretament s’han projectat 6 
noves estacions (3 al ramal de la Zona Franca i altres 3 al de l’aeroport) i s’ha canviat 
la proposta de nom per a algunes altres. 
 
 

DEMANDA PER TRAMS (viatgers/dia) 
       

  2010    2025 2040 
BADALONA       
Gorg          3.040             3.496             4.020    
La Salut        10.544           12.126           13.944    
Llefià – CanZam        17.029           19.584           22.521    
STA. COLOMA       
Can Zam – Singuerlín          1.056             1.214             1.397    
Singuerlín - Pl. Església          8.624             9.918           11.405    
Pl. Església – Fondo        10.069           11.580           13.317    
Fondo - Santa Rosa        16.507           18.983           21.830    
Santa Rosa - Can Peixauet        19.733           22.693           26.097    
Can Peixauet - Bon Pastor        16.389           18.848           21.675    
TRAM CENTRAL       
Bon Pastor - Onze de Setembre        35.605           40.946           47.088    
Onze de Setembre - Sagrera TAV        38.651           44.448           51.116    
Sagrera TAV - Sagrera Meridiana        47.099           54.163           62.288    
Sagrera Meridiana – Maragall (Plaça de Maragall)        48.949           56.292           64.735    
Maragall – Guinardó (Hospital de Sant Pau)        50.432           57.997           66.696    
Guinardó (Hospital de Sant Pau) - Sanllehy        52.629           60.524           69.602    
Sanllehy - Torrent de les Flors (Travessera de Dalt)        52.336           60.186           69.214    
Torrent de les Flors (Travessera de Dalt) - Lesseps        56.405           64.866           74.596    
Lesseps – Putxet        51.248           58.935           67.775    
Putxet - Mandri        51.483           59.205           68.086    
Mandri - Sarrià        51.989           59.788           68.756    
Sarrià - Prat de la Riba        52.917           60.855           69.983    
Prat de la Riba-Manel Girona        51.312           59.009           67.860    
Manuel Girona – Campus Nord        47.003           54.053           62.161    
Campus Nord – Zona Universitaria        45.403           52.213           60.045    
Z. Universitària – Campus Sud        40.453           46.521           53.500    
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Campus Sud – Collblanc        40.459           46.527           53.507    
Collblanc – Torrassa        43.211           49.692           57.146    
Torrassa – Gornal (Provençana)        36.891           42.424           48.788    
PORT       
Gornal (Provençana) – Ildefons Cerdà        17.040           19.596           22.535    
Ildefons Cerdà – Z. Franca Foneria        11.835           13.610           15.651    
Z. Franca Foneria – Z. Franca Foc-Cisell (Foc)          5.888             6.771             7.787    
Z. Franca Foc-Cisell (Foc) – Z. Franca Motors          4.501             5.177             5.953    
Z. Franca Motors – Zona Franca Litoral          3.739             4.299             4.944    
Z. Franca Litoral – Z. Franca Port          2.363             2.717             3.125    
Z. Franca Port – Z. Franca ZAL          1.323             1.521             1.749    
AEROPORT       
Gornal (Provençana) – Amadeu Torner (Europa)        20.976           24.122           27.741    
Amadeu Torner (Europa) - Fira        19.381           22.289           25.632    
Fira – Parc Logístic        17.461           20.081           23.093    
Parc Logístic – Mercabarna        14.224           16.358           18.811    
Mercabarna – Verge Montserrat        11.621           13.365           15.369    
Verge Montserrat – Pl. Catalunya        10.405           11.966           13.761    
Pl. Catalunya – Sant Cosme          9.840           11.316           13.013    
Sant Cosme – Mas Blau          8.144             9.366           10.770    
Mas Blau – Terminal Actual          7.131             8.200             9.430    
Terminal Actual – Terminal entre Pistes          4.123             4.741             5.452    

Taula 6.1 Previsió de demanda diària de la L9 per a diversos horitzonts temporals  
(Font: Antoni Garcia, tècnic de GISA) 

 
 
Les previsions de demanda presentades indiquen clarament que: 
 
a) El tram crític de tota la Línia 9 (és a dir, el tram entre estacions amb el màxim 
volum diari d’usuaris) s’ha d’esperar entre les estacions Torrent de les Flors i Lesseps. 
 
b) La variació de demanda al llarg de la línia està lluny de ser homogènia, els nivells 
de càrrega entre estacions reduint-se significativament en ambdós sentits des del tram 
més carregat. Considerant solament el “tram comú” de la línia, entre les bifurcacions a 
Gornal i Bon Pastor, les càrregues en els últims trams d’aquest tronc comú cauen a 
63,13% respecte al tram més carregat, entre Onze de Setembre i Bon Pastor i a un 
65’4% entre Torrassa - Gornal. 
 
Conseqüentment, la planificació no pot limitar-se a satisfer la demanda únicament en 
el tram més carregat, sinó que també s’han de tenir en compte les necessitats de la 
resta de la línia: satisfer la demanda per a evitar el més possible la subtilització de la 
capacitat dels serveis oferts. 
 
A més, ha de notar-se que els pronòstics de demanda desenvolupats (usuaris per dia, 
total ambdós sentits) no poden servir directament com a base de la planificació 
operacional. Per a  molts aspectes (dimensionament de la flota de material mòbil, de 
cotxeres i tallers, així com de personal, subministrament d’energia, ATC, etc) el 
període decisiu és l’hora punta del dia. 
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6.2.2. HIPÒTESIS 
 
A falta de més dades, per tal d’establir la demanda durant el quart cal fer algunes 
hipòtesis [17]: 
 
a) El volum d’usuaris en hora punta pot representar fins a 12,5 % del volum diari. 
 
b) La divisió de volums d’usuaris dins de l’hora punta per sentit típic pot arribar fins a 
2/3 en el sentit major i 1/3 en el menor. 
 
En resum es considera que el volum d’usuaris en el sentit major de l’hora punta serà 
aproximadament igual a (0’125 x 0’67 = 0’08375 (8’375%)) del volum bidireccional 
diari. 
 
La taula 6.2 indica els volums estimats de viatgers per hora punta i sentit per als anys 
2010, 2025 i 2040 respectivament. 
 
 

DEMANDA PER TRAMS (viatgers/hora punta/sentit major) 
       

  2010 2025 2040 
BADALONA       
Gorg            570               656               754    
La Salut          1.977             2.274             2.615    
Llefià – CanZam          3.193             3.672             4.223    
STA. COLOMA       
Can Zam – Singuerlín            198               228               262    
Singuerlín - Pl. Església          1.617             1.860             2.138    
Pl. Església – Fondo          1.888             2.171             2.497    
Fondo - Santa Rosa          3.095             3.559             4.093    
Santa Rosa - Can Peixauet          3.700             4.255             4.893    
Can Peixauet - Bon Pastor          3.073             3.534             4.064    
TRAM CENTRAL       
Bon Pastor - Onze de Setembre          6.676             7.677             8.829    
Onze de Setembre - Sagrera TAV          7.247             8.334             9.584    
Sagrera TAV - Sagrera Meridiana          8.831           10.156           11.679    
Sagrera Meridiana – Maragall (Plaça de Maragall)          9.178           10.555           12.138    
Maragall – Guinardó (Hospital de Sant Pau)          9.456           10.874           12.506    
Guinardó (Hospital de Sant Pau) - Sanllehy          9.868           11.348           13.050    
Sanllehy - Torrent de les Flors (Travessera de 
Dalt)          9.813           11.285           12.978    
Torrent de les Flors (Travessera de Dalt) - Lesseps        10.576           12.162           13.987    
Lesseps – Putxet          9.609           11.050           12.708    
Putxet - Mandri          9.653           11.101           12.766    
Mandri - Sarrià          9.748           11.210           12.892    
Sarrià - Prat de la Riba          9.922           11.410           13.122    
Prat de la Riba-Manel Girona          9.621           11.064           12.724    
Manuel Girona – Campus Nord          8.813           10.135           11.655    
Campus Nord – Zona Universitaria          8.513             9.790           11.258    
Z. Universitària – Campus Sud          7.585             8.723           10.031    
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Campus Sud – Collblanc          7.586             8.724           10.032    
Collblanc – Torrassa          8.102             9.317           10.715    
Torrassa – Gornal (Provençana)          6.917             7.955             9.148    
PORT       
Gornal (Provençana) – Ildefons Cerdà          3.195             3.674             4.225    
Ildefons Cerdà – Z. Franca Foneria          2.219             2.552             2.935    
Z. Franca Foneria – Z. Franca Foc-Cisell (Foc)          1.104             1.270             1.460    
Z. Franca Foc-Cisell (Foc) – Z. Franca Motors            844               971             1.116    
Z. Franca Motors – Zona Franca Litoral            701               806               927    
Z. Franca Litoral – Z. Franca Port            443               509               586    
Z. Franca Port – Z. Franca ZAL            248               285               328    
AEROPORT       
Gornal (Provençana) – Amadeu Torner (Europa)          3.933             4.523             5.201    
Amadeu Torner (Europa) - Fira          3.634             4.179             4.806    
Fira – Parc Logístic          3.274             3.765             4.330    
Parc Logístic – Mercabarna          2.667             3.067             3.527    
Mercabarna – Verge Montserrat          2.179             2.506             2.882    
Verge Montserrat – Pl. Catalunya          1.951             2.244             2.580    
Pl. Catalunya – Sant Cosme          1.845             2.122             2.440    
Sant Cosme – Mas Blau          1.527             1.756             2.019    
Mas Blau – Terminal Actual          1.337             1.538             1.768    
Terminal Actual – Terminal entre Pistes            773               889             1.022    

Taula 6.2 Taula 6.1 Previsió de demanda de la L9 al quart d’hora punta  
(Font: Antoni Garcia, tècnic de GISA) 

 
 
Els cotxes s’agrupen en  composicions o unitats tècniques (UT). Cada UT pot consistir 
en 2, 3, 4 o més cotxes. 
 
Per una banda, raons tècniques i de seguretat de circulació limiten els valors 
d’intervals entre les unitats de tècniques (UT) a: 
 
-  Intervals mínims en circulació normal programada: 2’0 minuts (freqüència 30 
UT/hora/sentit). 
 
-  Intervals mínims excepcionals en condicions irregulars: 1’5 minuts (freqüència 40 
UT/hora/sentit). 
 
D’altra banda, raons de qualitat del servei obliguen al manteniment d’intervals 
d’explotació no superiors a 6 minuts. Amb aquest interval màxim d’explotació es 
limiten els temps d’espera en les estacions i per tant es garantiran un alt nivell de 
confort als usuaris. 
 
A més, amb la finalitat de garantir una bona regularitat de la circulació és 
desaconsellable: 
 
- Adoptar freqüències horàries no rodones (per exemple 23’33 serveis / hora / sentit). 
 
- Adoptar intervals de servei amb fraccions de minut inferiors a 0’5 (per exemple 4’12). 
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6.2.3. RESULTATS 
 
En aquest subapartat es compara la solució escollida per l’administració, de tres línies 
de servei, amb una alternativa de dos línies de servei, que evita la construcció de 
terminals intermèdies.  
 
 
 
ALTERNATIVA A 
 
El servei en la Línia 9, es distribueix 50/50 en 2 línies de servei: 
 
-  Línia 9A: Des de Can Zam fins a l’Aeroport. Les seves freqüències de servei i, per 
tant, capacitat de transport, són la meitat de les necessàries per a satisfer la demanda 
en el tram. 
 
-  Línia 9B: Des de Gorg fins a Zona Franca Zal. Les seves freqüències de servei i, per 
tant, capacitat de transport són iguals a la Línia 9A. 
 
A la figura 6.1 s’indica l’esquema de les dues línies de servei. 
 

 
Fig. 6.1 Esquema de la L9 explotada amb 2 línies de servei  

(Font: Elaboració pròpia) 
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El pas previ a l’estudi de l’alternativa A és establir la composició de les unitats. S’han 
analitzat varies opcions. Per una banda, la combinació d’unitats tècniques de 6 cotxes 
espaiades en intervals de 5 minuts i, per l’altra, combinacions d’UT de 5 cotxes 
espaiades en intervals de 4 minuts. 
 
Un índex clau en aquest anàlisi és la sobrecapacitat, és a dir, la relació entre les 
places ofertades de les que no fa ús cap usuari i la demanda existent. Evidentment 
s’intenta que aquest valor sigui el més petit possible, però sense arribar a adoptar 
valors negatius.  
 
La primera opció (6 cotxes) presenta una sobrecapacitat global del 37,2%, mentre que 
la segona (5 cotxes) arriba al 39,7 %, és a dir, un valor molt semblant. Per contra, la 
segona opció presenta intervals de pas un 20 % inferiors. Així doncs, davant de 
sobrecapacitats similars, els menors intervals de pas de les composicions decantarà 
l’elecció cap a unitats tècniques de 5 cotxes espaiades en intervals de 4 minuts. 
 
A la taula 6.3 hi són els resultats de sobrecapacitat de cadascuna de les estacions 
corresponents a l’opció escollida (5 cotxes per composició). D’acord amb el que s’ha 
exposat, es tracta d’una solució factible perquè la sobrecapacitat és positiva a tots els 
trams. En altres paraules,  la ocupació no supera la capacitat de la composició en cap 
tram. 
 
 

SOBRECAPACITATS PER TRAMS A L'HORA PUNTA PER A L’ALTERNATIVA A.  
     

  
Demanda 2040 intervals de 

pas (minuts) 

demanda 
relativa per 

trams 
sobrecapacitat 

BADALONA         
Gorg – La Salut              754    4 5,39% 89,9% 
La Salut – Llefià           2.615    4 18,69% 65,1% 
Llefià - Bon Pastor           4.223    4 30,19% 43,7% 
STA. COLOMA       
Can Zam - Singuerlín              262    4 1,87% 96,5% 
Singuerlín - Pl. Església           2.138    4 15,29% 71,5% 
Pl. Església - Fondo           2.497    4 17,85% 66,7% 
Fondo - Santa Rosa           4.093    4 29,26% 45,4% 
Santa Rosa - Can Peixauet           4.893    4 34,98% 34,8% 
Can Peixauet - Bon Pastor           4.064    4 29,06% 45,8% 
TRAM CENTRAL       
Bon Pastor - Onze de Setembre           8.829    2 63,12% 41,1% 
Onze de Setembre - Sagrera TAV           9.584    2 68,52% 36,1% 
Sagrera TAV - Sagrera Meridiana         11.679    2 83,50% 22,1% 
Sagrera Meridiana - Maragall         12.138    2 86,78% 19,1% 
Maragall - Guinardó         12.506    2 89,41% 16,6% 
Guinardó - Sanllehy         13.050    2 93,31% 13,0% 
Sanllehy - Torrent de les Flors         12.978    2 92,79% 13,5% 
Torrent de les Flors - Lesseps         13.987    2 100,00% 6,8% 
Lesseps - Putxet         12.708    2 90,86% 15,3% 
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Putxet – Mandri         12.766    2 91,27% 14,9% 
Mandri – Sarrià         12.892    2 92,17% 14,1% 
Sarrià - Prat de la Riba         13.122    2 93,82% 12,5% 
Prat de la Riba-Manel Girona         12.724    2 90,97% 15,2% 
Manuel Girona – Campus Nord         11.655    2 83,33% 22,3% 
Campus Nord – Zona Universitaria         11.258    2 80,49% 24,9% 
Z. Universitària – Campus Sud         10.031    2 71,72% 33,1% 
Campus Sud – Collblanc         10.032    2 71,73% 33,1% 
Collblanc – Torrassa         10.715    2 76,61% 28,6% 
Torrassa – Gornal           9.148    2 65,40% 39,0% 
PORT       
Gornal – Ildefons Cerdà           4.225    4 30,21% 43,7% 
Ildefons Cerdà – Z. Franca Foneria           2.935    4 20,98% 60,9% 
Z. Franca Foneria – Z. Franca Foc-
Cisell           1.460    4 10,44% 80,5% 
Z. Franca Foc-Cisell – Z. Franca 
Motors           1.116    4 7,98% 85,1% 
Z. Franca Motors – Zona Franca Litoral              927    4 6,63% 87,6% 
Z. Franca Litoral – Z. Franca Port              586    4 4,19% 92,2% 
Z. Franca Port – Z. Franca ZAL              328    4 2,34% 95,6% 
AEROPORT         
Gornal– Amadeu Torner           5.201    4 37,19% 30,6% 
Amadeu Torner - Fira           4.806    4 34,36% 35,9% 
Fira – Parc Logístic           4.330    4 30,96% 42,3% 
Parc Logístic – Mercabarna           3.527    4 25,22% 53,0% 
Mercabarna – Verge Montserrat           2.882    4 20,60% 61,6% 
Verge Montserrat – Pl. Catalunya           2.580    4 18,45% 65,6% 
Pl. Catalunya – Sant Cosme           2.440    4 17,45% 67,5% 
Sant Cosme – Mas Blau           2.019    4 14,44% 73,1% 
Mas Blau – Terminal Actual           1.768    4 12,64% 76,4% 
Terminal Actual – Terminal entre 
Pistes           1.022    4 7,31% 86,4% 

  Taula 6.3 Sobrecapacitat per trams de la alternativa A  
(Font: Elaboració pròpia) 

 
 
ALTERNATIVA B 
 
En aquesta alternativa, que es la que es portarà a la pràctica, el servei a la línia 9 es 
distribueix entre 3 línies de servei: 
 
-  Línia 9A: Des de Can Zam fins a Parc Logístic. Les seves freqüències de servei i, per 
tant, capacitat de transport, siguin un terç de les necessàries per a satisfer la 
demanda en el tram crític Torrent de les Flors – Lesseps. 
 
-  Línia 9B: Des de Gorg fins a Zona Franca Zal. Freqüències i capacitat: igual que la 
Línia 9A. 
 
-  Línia 9C: Des de Sagrera TAV fins a Torrassa. Freqüències i capacitat: igual que la 
Línia 9A. 
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Fig. 6.2 Esquema de la L9 explotada amb 3 línies de servei  

(Font: Elaboració pròpia) 
 
 
A totes les línies el material mòbil estaria conformat per composicions de 5 cotxes 
espaiades en intervals de pas de 6 minuts. Als trams centrals, on conflueixen totes les 
línies, l’interval de pas entre vehicles successius seria de 2 minuts 
  
La sobrecapacitat global de la línia ara és del 27,6 %. Si les sobrecapacitats dels 
diferents trams són positives estarem davant d’una alternativa que adequa millor els 
recursos a les necessitats existents. 
 
A la taula 6.4 s’observa que gairebé totes sobrecapacitats són majors que zero. 
Únicament hi ha un tram (Gornal– Amadeu Torner) on hi ha un dèficit d’oferta del 4%. 
Aquest dèficit suposa que en aquest tram, en lloc de la densitat recomanada de 4 
p/m2 durant l’hora punta, hi hauran  4,25 p/m2. En altres paraules, es tracta d’una 
sobreocupació molt petita i durant un únic tram. 
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SOBRECAPACITATS PER TRAMS A L'HORA PUNTA PER A L’ALTERNATIVA B.  

     

  

Demanda 
2040 

Intervals de 
pas (minuts) 

Demanda 
relativa per 

trams 
sobrecapacitat 

BADALONA         
Gorg – La Salut              754   6 5,39% 84,9% 
La Salut – Llefià           2.615   6 18,69% 47,7% 
Llefià - Bon Pastor           4.223   6 30,19% 15,5% 
STA. COLOMA       
Can Zam - Singuerlín              262   6 1,87% 94,8% 
Singuerlín - Pl. Església           2.138   6 15,29% 57,2% 
Pl. Església - Fondo           2.497   6 17,85% 50,1% 
Fondo - Santa Rosa           4.093   6 29,26% 18,1% 
Santa Rosa - Can Peixauet           4.893   6 34,98% 2,1% 
Can Peixauet - Bon Pastor           4.064   6 29,06% 18,7% 
TRAM CENTRAL       
Bon Pastor - Onze de Setembre           8.829   2-4 63,12% 11,7% 
Onze de Setembre - Sagrera TAV           9.584   2-4 68,52% 4,2% 
Sagrera TAV - Sagrera Meridiana         11.679   2 83,50% 22,1% 
Sagrera Meridiana - Maragall         12.138   2 86,78% 19,1% 
Maragall - Guinardó         12.506   2 89,41% 16,6% 
Guinardó - Sanllehy         13.050   2 93,31% 13,0% 
Sanllehy - Torrent de les Flors         12.978   2 92,79% 13,5% 
Torrent de les Flors - Lesseps         13.987   2 100,00% 6,8% 
Lesseps - Putxet         12.708   2 90,86% 15,3% 
Putxet - Mandri         12.766   2 91,27% 14,9% 
Mandri - Sarrià         12.892   2 92,17% 14,1% 
Sarrià - Prat de la Riba         13.122   2 93,82% 12,5% 
Prat de la Riba-Manel Girona         12.724   2 90,97% 15,2% 
Manuel Girona – Campus Nord         11.655   2 83,33% 22,3% 
Campus Nord – Zona Universitaria         11.258   2 80,49% 24,9% 
Z. Universitària – Campus Sud         10.031   2 71,72% 33,1% 
Campus Sud – Collblanc         10.032   2 71,73% 33,1% 
Collblanc – Torrassa         10.715   2 76,61% 28,6% 
Torrassa – Gornal           9.148   2-4 65,40% 8,5% 
PORT       
Gornal – Ildefons Cerdà           4.225   6 30,21% 15,5% 
Ildefons Cerdà – Z. Franca Foneria           2.935   6 20,98% 41,3% 
Z. Franca Foneria – Z. Franca Foc-Cisell           1.460   6 10,44% 70,8% 
Z. Franca Foc-Cisell – Z. Franca Motors           1.116   6 7,98% 77,7% 
Z. Franca Motors – Zona Franca Litoral              927   6 6,63% 81,5% 
Z. Franca Litoral – Z. Franca Port              586   6 4,19% 88,3% 
Z. Franca Port – Z. Franca ZAL              328   6 2,34% 93,4% 
AEROPORT         
Gornal– Amadeu Torner           5.201   6 37,19% -4,0% 
Amadeu Torner - Fira           4.806   6 34,36% 3,9% 
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Fira – Parc Logístic           4.330   6 30,96% 13,4% 
Parc Logístic – Mercabarna           3.527   6 25,22% 29,5% 
Mercabarna – Verge Montserrat           2.882   6 20,60% 42,4% 
Verge Montserrat – Pl. Catalunya           2.580   6 18,45% 48,4% 
Pl. Catalunya – Sant Cosme           2.440   6 17,45% 51,2% 
Sant Cosme – Mas Blau           2.019   6 14,44% 59,6% 
Mas Blau – Terminal Actual           1.768   6 12,64% 64,6% 
Terminal Actual – Terminal entre Pistes           1.022   6 7,31% 79,6% 

  Taula 6.4 Sobrecapacitat per trams de la alternativa B  
(Font: Elaboració pròpia) 

 
 
 
6.2.4. DISCUSSIÓ  
 
Per raons de baixa utilització de la capacitat de transport ofertada i d’alta 
sobrecàrrega, es descarta l’alternativa A, amb 2 línies de servei. Ha de notar-se que la 
seva implantació resultant econòmicament contraproduent degut a l’aparició de 
circulacions de trens molt buits en els trams perifèrics. 
 
També es descarten les alternatives amb més de 3 línies de servei per diferents 
motius. La raó fonamental és que impedeixen el manteniment d’intervals d’explotació 
inferiors a 6 minuts a totes les estacions. Els altres motius estan relacionats amb la 
complexitat del sistema, consten de moltes terminals intermèdies i d’irregularitats a 
l’interval de servei en trams perifèrics. 
 
Segons els resultats es mostra com una bona decisió l’adopció d’un règim d’explotació 
amb 3 línies de servei, ja que millorarà substancialment la utilització de la capacitat 
oferta respecte a l’alternativa A, reduint la sobrecàrrega mitja, amb només 2 terminals 
intermèdies (Sagrera TAV i Torrassa), és a dir, sense la complexitat i costos externs de 
les alternatives amb més línies de servei.  
 
 
 
6.3 ASCENSORS VS ESCALES MECÀNIQUES 

 
 
6.3.1. INTRODUCCIÓ  
 
L’estació tipus línia L9 consisteix en un pou d’accés, que és secant al túnel de les 
andanes, i que és el lloc per on es produeix tota la comunicació entre aquestes i el 
vestíbul. 
 
Dins d’aquest pou, existeix una bateria de fins a sis ascensors amb portes diferents 
per a les entrades i per a les sortides. A més, el pou també conté un sistema d’escales 
d’emergència, que alhora permetran garantir els moviments d’arribada a les andanes, 
als ascensors per a PMR i a les xemeneies de ventilació. 
 
Un cop els ascensors es troben al seu nivell més baix, la comunicació es resol 
generant un vestíbul d’arribada o preandana, des d’on poder accedir a qualsevol de les 
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dues andanes i a l’inrevés. D’aquesta preandana arrenquen els ascensors que porten 
fins el vestíbul de l’estació, que connecta amb l’exterior.  
 
Malgrat que un dels trets característics de la Línia 9 són les estacions proveïdes 
d’ascensors de gran capacitat, existeix la tendència a instal·lar un sistema d’escales 
mecàniques en lloc d’una bateria d’ascensors per donar sortida als viatgers per a 
petites profunditats. Tot seguit es detalla un breu càlcul de comprovació de la validesa 
d’aquest plantejament. 
 
 
6.3.2. METODOLOGIA  
 
El mètode que s’ha elegit per definir el sistema de transport vertical més adient és 
comparar la solució amb escales mecàniques i la solució amb ascensors, considerant 
un interval de temps d’un quart d’hora. 
 
Només s’ha analitzat el recorregut de pujada, ja que és més exigent pels ascensors que 
el de baixada, donat que es concentra molta gent en un interval curt de temps. De fet, 
l’evacuació dels passatgers que desembarquen a una estació produeix una demanda 
d’ús dels ascensors més gran que la produïda al vestíbul en sentit descendent, on els 
passatgers arriben d’un en un. 
 
En primer lloc es calculen les capacitats màximes de transport per escales 
mecàniques una velocitat  de 0,75 m/s (és la velocitat major dintre de les escales 
mecàniques estàndards), i una amplada d’un metre. 
 
En segon lloc es compara, mitjançant una taula, amb la màxima capacitat efectiva 
obtinguda per una disposició de 6 ascensors instal·lats i en servei en carrusel per al 
quart d’hora punta. 
 
 

  
COMPARACIÓ  DE CAPACITAT ENTRE ESCALES MECÀ NIQUES I 

BATERIA D'ASCENSORS 
Escales mecàniques Ascensors 

v = 0,75 m/s 6 en servei 
Capacitat 

(persones/quart 
d'hora) 3.375 1.248 

  Taula 6.5 Comparació de capacitat entre sistemes de transport vertical  
(Font: Elaboració pròpia amb informació de GISA) 

 
 
En tercer lloc es calcula el temps mig de viatge pel sistema amb ascensors i pel 
sistema amb escales. Finalment, es comparen els temps mitjos entre els dos sistemes. 
 
 
6.3.3. RESULTATS  
 
Càlcul del temps mig de viatge amb sistema de bateria d’ascensors per a un desnivell de 20 metres  
 
El temps mig de viatge és la suma del temps mig d’espera i dels temps de tancament 
de la porta, marxa, obertura i sortida dels viatgers (per al cas de l’últim viatger que 
accedeixi). 
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tmv = tesp + tta + tm + tob + tsor 
 
El temps mitjà d’espera (tesp), suposant que la bateria d’ascensors funciona en 
carrusel, val el temps total del cicle de cada ascensor dividit entre dues vegades el 
número d’ascensors de la bateria. 
 
Per a 20 m de desnivell i 6 ascensors funcionant en bateria (cas més favorable perquè 
a major nombre d’ascensors menor és el temps d’espera) el temps que es trigaria 
serien 60,2 s. 
 
Per estalviar treball, tant aquest procés com el de les escales mecàniques que ve a 
continuació s’han implementat en Matlab. El nom amb que s’ha batejat el programa 
és AscVsEsc i, com totes les aplicacions programes per aquesta tesina, està a 
disposició del lector a l’annex B. 
 
Càlcul del temps mig de viatge amb escales mecàniques per  a un desnivell de 20 metres 
 
Per tal de superar 20 m d’alçada, suposant un desnivell de 6,67 m per a cada tram 
d’escala, caldrien exactament 3 trams. Per tant, anàlogament es podrien acceptar 2 
trams de 6,75 m de desnivell i un tercer de 6,5. 
 
Considerant un pendent de 30º a les escales mecàniques; els dos primers trams 
presentarien una longitud de 13,5 m i el tercer de 13 m. 
 
Entre aquests 3 trams existirien 2 connexions, cadascuna de les quals implicaria una 
longitud de recorregut de 2 m a una velocitat de 1 m/s. Per tant, cada tram de 
transició entre trams d’escales mecàniques consecutius es recorreria en 2 s. 
 
Amb una velocitat de les escales mecàniques de v = 0,75 m/s es trigarien 57,3 s en 
pujar. 
 
Comparació entre ambdues alternatives 
 
En principi, a profunditats de fins a 20 metres són més ràpides les escales 
mecàniques que els ascensors. Per a desnivells més grans els resultats no són tan 
taxatius. A la taula 6.6 hi són resumits: 
 

DURACIÓ  MITJA D’UN VIATGE (SEGONS) 
Ascensors DESNIVELL 

(m) Escales mecàniques 1 2 3 4 5 6 
20 57,3 111,0 80,5 70,3 65,3 62,2 60,2 
25 72,2 116,0 84,3 73,7 68,4 65,2 63,1 
30 87,0 121,0 88,0 77,0 71,5 68,2 66,0 
35 101,8 126,0 91,8 80,3 74,6 71,2 68,9 
40 116,7 131,0 95,5 83,7 77,8 74,2 71,8 
45 131,5 136,0 99,3 87,0 80,9 77,2 74,7 
50 146,3 141,0 103,0 90,3 84,0 80,2 77,7 
55 161,2 146,0 106,8 93,7 87,1 83,2 80,6 
60 176,0 151,0 110,5 97,0 90,3 86,2 83,5 

  Taula 6.6 Comparació de la duració mitja d’un viatge entre escales mècaniques i ascensors  
(Font: Elaboració pròpia) 
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Entre 25 m i 45 m depèn del nombre d’ascensors que hi hagin, i a partir dels 50 
metres sempre resulta més eficaç l’ascensor. L’explicació es troba en què un ascensor 
porta associats uns temps d’espera (espera a que hi arribi al nostre nivell, sortida i 
entrada de passatgers i obertura i tancament de portes) en els quals els usuaris del 
sistema no es mouen, però una vegada estan en moviment la velocitat de 2 m/s amb 
que es desplacen els fa avançar molts metres en poc temps. El gràfic 6.2, també 
elaborat amb el programa AscVsEsc, complementa visualment l’explicació:  
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Fig. 6.3 Comparació de la duració mitja d’un viatge entre escales mècaniques i ascensors  

(Font: Elaboració pròpia) 
 
 
 
Per últim, es convenient recordar que tots els càlculs estan fets considerant que no hi 
han problemes de capacitat, és a dir, que no hi ha en cap moment més gent esperant 
l’ascensor de la que  realment hi cap. En aquest cas la major capacitat de les escales 
(3375 persones enfront de les 1248 que hi poden transportar 6 ascensors en un quart 
d’hora) pot jugar un paper decisiu. 
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6.4 NOMBRE D’ASCENSORS 
 
 
6.4.1. INTRODUCCIÓ 
 
A l’apartat anterior s’ha demostrat que els ascensors constitueixen la solució més 
ràpida per a transportar gent entre la preandana i el vestíbul en estacions de gran 
profunditat. Però a l’anàlisi no s’han contemplat els aspectes relacionats amb la 
capacitat. Aquests aspectes són importants perquè si la demanda supera la capacitat 
els temps  de viatge calculats a l’apartat 6.3 augmenten considerablement. 
 
En aquest apartat es tracta d’analitzar el comportament dels ascensors a cadascuna  
de les estacions de la Línia 9 (exceptuant estacions superficials i en viaducte), per tal 
de determinar si les solucions proposades per les entitats implicades ofereixen prou 
capacitat per a transportar els viatgers des de la preandana fins al vestíbul de l’estació 
en un temps raonable i sense que es formin aglomeracions de gent esperant. 
 
Aquest anàlisi s’ha realitzat en condicions normals, sense considerar cap incidència 
pròpia del servei que pugui pertorbar els itineraris habituals de sortida cap al nivell de 
carrer. 
 
 
6.4.2. DADES PRÈVIES 
 
Abans d’analitzar en detall el dimensionament de les bateries d’ascensors de cada 
estació s’ha considerat necessari incloure dues taules, que contenen informació 
imprescindible per al dimensionament. La primera taula és una síntesi de la demanda 
prevista per als anys horitzó 2010, 2025 i 2040, mentre que la segona n’és un resum 
de les principals característiques físiques de les estacions en quant a capacitat 
d’evacuació de viatgers. 
 
La taula, 6.7 que es recull a continuació, mostra la previsió d’entrades i sortides 
diàries per a cadascuna de les estacions de la línia als anys 2010, 2025 i 2040. 
 
A partir de les dades obtingudes per a l’any 2010, la previsió per al 2025 s’obté 
estimant un creixement de la demanda del 15 %. Anàlogament, la demanda prevista 
per a l’any 2040 prové de considerar un augment de la demanda del 15% respecte el 
2025. 
 

DEMANDA ESTACIONS (entrades / sortides hora punta) 
       
  2010 2025 2040 
BADALONA       
Gorg          3.405            3.916            4.503   
La Salut          8.409            9.670          11.121   
Llefià          8.378            9.635          11.080   
STA. COLOMA       
Can Zam          1.182            1.359            1.563   
Singuerlín          8.470            9.741          11.202   
Pl. Església          2.299            2.644            3.040   



                                                          Capítol 6. Propostes per adaptar el servei a les necessitats dels usuaris               
 

72 

Fondo          9.800          11.270          12.961   
Santa Rosa          3.692            4.246            4.883   
Can Peixauet          5.928            6.817            7.840   
TRAM CENTRAL       
Bon Pastor          4.920            5.658            6.507   
Onze de Setembre          4.277            4.919            5.656   
Sagrera TAV        19.000          21.850          25.128   
Sagrera Meridiana        19.227          22.111          25.428   
Maragall          6.085            6.998            8.047   
Guinardó        14.200          16.330          18.780   
Sanllehy          6.517            7.495            8.619   
Torrent de les Flors          9.275          10.666          12.266   
Lesseps        23.765          27.330          31.429   
Putxet        13.582          15.619          17.962   
Mandri          6.599            7.589            8.727   
Sarrià        25.300          29.095          33.459   
Prat de la Riba        14.999          17.249          19.836   
Manuel Girona       10874         12.505         14381 
Campus Nord          4.240            4.876            5.607   
Z. Universitària        14.200          16.330          18.780   
Campus Sud          9.812          11.284          12.976   
Collblanc        11.573          13.309          15.305   
Torrassa        19.566          22.501          25.876   
Gornal          9.799          11.269          12.959   
PORT       
Ildefons Cerdà          6.485            7.458            8.576   
Z. Franca Foneria          6.980            8.027            9.231   
Z. Franca Foc-Cisell          1.645            1.892            2.176   
Z. Franca Motors            940             1.081            1.243   
Z. Franca Litoral          1.603            1.843            2.120   
Z. Franca Port          1.183            1.360            1.565   
Z. Franca ZAL          1.479            1.701            1.956   
AEROPORT       
Amadeu Torner          4.150            4.773            5.488   
Fira          5.000            5.750            6.613   
Parc Logístic          3.926            4.515            5.192   
Mercabarna          3.242            3.728            4.288   
Verge Montserrat          1.550            1.783            2.050   
Pl. Catalunya          2.602            2.992            3.441   
Sant Cosme          2.557            2.941            3.382   
Mas Blau          1.172            1.348            1.550   
Terminal Actual          3.396            3.905            4.491   
Terminal entre Pistes          4.613            5.305            6.101   

Taula 6.7 Pevisió de demanda de les estacions de la L9  
(Font: Antoni Garcia, tècnic de GISA) 

 
 
Per la seva part, la taula 6.8 mostra la tipologia, el desnivell entre el vestíbul i la 
preandana i el diàmetre de cadascuna de les estacions. 



                                                          Capítol 6. Propostes per adaptar el servei a les necessitats dels usuaris               
 

73 

 
 

CARACTERÍSTIQUES DE LES ESTACIONS 
  

ESTACIÓ  TIPUS 
DESNIVELL 
vestíbul-
preandana 

DIAMETRE 

BADALONA   
Gorg  Superficial   
La Salut Pou 21,91 26 
Llefià Pou 31,67 26 
STA. COLOMA   
Can Zam  Superficial  
Singuerlín Pou 48,89 26 
Pl. Església Pou 45,87 26 
Fondo Pou 33,39 26 
Santa Rosa Pou 29,17 26 
Can Peixauet Pou 25,26 26 
TRAM CENTRAL   
Bon Pastor Pou 15,73 26 
Onze de Setembre Pou 27,17 26 
Sagrera TAV  Superficial   
Sagrera Meridiana  Superficial   
Maragall Pou 19,42 26 
Guinardó Pou 49,39 26 
Sanllehy Pou 59,03 26 
Torrent de les Flors (Travessera de Dalt) Pou 32 26 
Lesseps Pou 22 26 
Putxet Pou 28,64 26 
Mandri Pou 47,46 26 
Sarrià Pou 60,82 32 
Prat de la Riba Pou 35,24 26 
Manuel Girona Pou 43,42 26 
Campus Nord Pou 60,49 26 
Z. Universitària Pou 46,18 32 
Campus Sud Pou 38,25 31,6 
Collblanc Pou 40,61 31,6 
Torrassa Pou 27,84 31,6 
Gornal Pou 26,25 31,6 
PORT   
Ildefons Cerdà Pou 39,32 26 
Z. Franca Foneria Pou 26,75 29,4 
Z. Franca Foc-Cisell Pou 21,45 29,4 
Z. Franca Motors Pou 12,48 26 
Z. Franca Litoral  Viaducte   
Z. Franca Port  Viaducte   
Z. Franca ZAL  Viaducte   
AEROPORT   
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Amadeu Torner  Superficial   
Fira  Superficial   
Parc Logístic  Superficial   
Mercabarna  Superficial   
Verge Montserrat  Superficial   
Pl. Catalunya  Superficial   
Sant Cosme  Superficial   
Mas Blau  Superficial   
Terminal Actual  Superficial   
Terminal entre Pistes  Superficial   

Taula 6.8 Característiques de les estacions de la L9  
(Font: Antoni Garcia, tècnic de GISA) 

 
 
 
6.4.3. HIPÒTESIS 
 
A partir de les dades de demanda del projecte, s’ha calculat el número d’ascensors en 
carrusel necessaris per a cadascuna de les estacions, considerant una sèrie 
d’hipòtesis. En primer lloc, sempre hi haurà un ascensor fora de servei per algun 
motiu. Aquesta hipòtesi es pren per tal de garantir el funcionament del sistema tot 
preveient la possibilitat de que una unitat estigui fora de servei per raons de 
manteniment, avaria o altres. [17] i [18] 
 
La situació més desfavorable és considerar que la majoria dels moviments són de 
sortida, ja que és més fàcil que s’hi produeixin aglomeracions de persones que durant 
l’entrada, que sempre és un moviment laminat. 
 
Una hipòtesi addicional que es podria adoptar és que 2/3 de les persones que volen 
abandonar el sistema procedeixen d’un mateix sentit de circulació i la resta de les 
persones provenen de l’altre sentit. Tot i ajustar-se a la realitat, no s’ha inclòs en 
l’estudi perquè en aquest anàlisi no té influència en els temps mig d’espera ni en la 
capacitat. 
 
Aquestes hipòtesis recullen bastant fidelment el comportament d’aquelles estacions 
que tenen una hora punta al matí i una altra a la tarda. Alhora, a les estacions que 
presenten unes condicions més homogènies d’explotació les deixa del costat de la 
seguretat. 
 
A més de considerar que el pes del sentit dominant dels moviments dels passatgers és 
de 2/3, per obtenir la demanda de moviments (entrades o sortides) en hora punta s’ha 
estimat un valor de 0,125 pel factor d’hora punta. És a dir, s’ha considerat que durant 
l’hora punta es concentra el 12,5% de la demanda diària total a cadascuna de les 
estacions. 
 
També s’ha contemplat un valor de 1,333 pel factor de quart d’hora punta. És a dir, 
s’ha considerat que durant el quart d’hora de major demanda de l’hora punta es 
concentra un terç (33%) de la demanda total de l’hora punta, i no un quart (25%) com 
correspondria a un repartiment homogeni. D’aquesta manera es pretén absorbir millor 
les possibles irregularitats d’afluència de viatgers a cadascuna de les estacions. 
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En tots els casos se suposa que a una mateixa estació arriba una composició per 
sentit cada mig interval de temps d’explotació; per exemple, cada 60 segons si les 
unitats d’un mateix sentit circulen separades 2 minuts entre elles. 
 
Una altra hipòtesi és que la preandana presenta una capacitat de 400 persones en 
espera, donat que la seva superfície aproximada és de 100 m2 i s’admet una densitat 
de 4 p/m2. 
 
Finalment, les característiques bàsiques dels ascensors són: 
 
-  Velocitat de règim, 2m/s 
 
-  Acceleració o desaceleració, 1m/s2 
 
-  Capacitat efectiva de la cabina, 32 persones (80% de la capacitat nominal de la    
   cabina) 
 
-  Temps d’obertura o tancament de portes, 3 segons 
 
-  Temps d’accés o sortida de la cabina, 1 segon per persona 
 
 
6.4.4. RESULTATS 
 
El primer pas per a determinar el número d’ascensors a instal·lar a cadascuna de les 
estacions és conèixer la capacitat de transport d’una bateria durant un interval de 
referència. Interval que s’ha considerat d’un quart d’hora i, per tant, tots els càlculs 
estaran realitzats per al quart d’hora punta. 
 
Un cop coneguda la capacitat de transport del sistema, es compara el valor obtingut 
amb la demanda de sortides associada al quart d’hora punta i s’obté un 
predimensionament del número d’ascensors a instal·lar a cada estació. Posteriorment, 
es comprova la validesa d’aquest valor previ atenent tant a criteris de capacitat com de 
qualitat del servei. 
 
Aquesta comprovació és dur a terme mitjançant ASCENSORS, una aplicació de 
implementada en Matlab per l’autor de la present tesina. Una de les virtuts 
d’ASCENSORS és que serveix tant per a estacions centrals com per a estacions 
perifèriques, ja ofereix la possibilitat de variar la freqüència de pas de les unitats 
tècniques.  
   
Seguint el procediment explicat i amb totes les hipòtesis del subapartat anterior 
s’arriba als resultats exposats a la taula 6.9. A les seves caselles s’ofereix tota la 
informació necessària per a decidir quin és el sistema de transport vertical més adient 
en cada estació. 
 
A la primera columna es contemplen el nombre d’ascensors necessaris, només atenent 
a criteris de capacitat. A la segona columna s’arrodoneix aquesta xifra a l’enter 
superior i s’incrementa el resultat en una unitat (es considera un ascensor de reserva) 
per obtenir els ascensors que seria convenient instal·lar. Les columnes següents 
contemplen els temps que hauran d’invertir els usuaris per a cobrir el trajecte, és a dir, 
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informació relativa a la qualitat del servei. A la darrera columna s’indica explícitament 
quin és el sistema que convé instal·lar.  
 

Ascensors Escales 

T. espera T. total 

  Necessaris Instal·lats min seg min seg 

Temps 
total  
(segons) 

Temps 
total  
(segons) 

Proposta 
tesina 

BADALONA   
Gorg Estació superficial 
La Salut 2,0 3 1 5 2 6 126 63 Escales 
Llefià 2,11 4 1 10 2 15 135 92 Escales 
STA. COLOMA  
Can Zam Estació superficial 
Singuerlín 2,41 4 1 9 2 23 143 143 Asc / Esc 
Pl. Església 0,64 2 0 49 2 2 122 134 Ascensors 
Fondo 2,5 4 1 21 2 28 148 97 Escales 
Santa Rosa 0,91 2 1 31 2 36 156 85 Escales 
Can Peixauet 1,42 3 0 52 1 54 114 73 Escales 
TRAM CENTRAL  
Bon Pastor 1,09 3 0 24 1 22 82 45 Escales 
Onze de Setembre 1,0 3 0 30 1 34 94 79 Escales 
Sagrera TAV Estació superficial 
Sagrera Meridiana Estació superficial 
Maragall 1,39 3 0 2 1 2 62 56 Escales 
Guinardó 4,06 6 0 12 1 26 86 145 Ascensors 
Sanllehy 1,98 3 0 44 2 3 123 173 Ascensors 
Torrent de les Flors           
(Travessera de Dalt) 2,34 4 0 25 1 31 91 93 Asc / Esc 
Lesseps 5.55 7 0 18 1 19 79 63 Escales 
Putxet 3,34 5 0 26 1 30 90 83 Asc / Esc 
Mandri 1,86 3 0 45 1 58 118 139 Ascensors 
Sarrià 7,78 9 0 19 1 40 100 178 Ascensors 
Prat de la Riba 3,88 5 0 37 1 44 104 103 Asc / Esc 
Manuel Girona 3,0 4 0 40 1 52 112 127 Ascensors 
Campus Nord 1,3 3 0 28 1 48 108 177 Ascensors 
Z. Universitària 4,0 5 0 42 1 55 115 135 Ascensors 
Campus Sud 2,6 4 0 32 1 41 101 111 Ascensors 
Collblanc 3,11 5 0 25 1 35 95 118 Ascensors 
Torrassa 4,79 6 0 35 1 38 98 81 Escales 
Gornal 2,35 4 0 36 1 39 99 76 Escales 
PORT  
Ildefons Cerdà 1,73 3 1 21 2 30 150 115 Escales 
Z. Franca Foneria 1,69 3 1 5 2 9 129 77 Escales 
Z. F. Foc-Cisell 0,38 2 0 27 1 28 88 62 Escales 
Z. F. Motors 0,2 2 0 43 1 40 100 35 Escales 
Z. Franca Litoral Estació en viaducte 
Z. Franca Port Estació en viaducte 
Z. Franca ZAL Estació en viaducte 
AEROPORT  
Amadeu Torner Estació superficial 
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Fira Estació superficial 
Parc Logístic Estació superficial 
Mercabarna Estació superficial 
Verge Montserrat Estació superficial 
Pl. Catalunya Estació superficial 
Sant Cosme Estació superficial 
Mas Blau Estació superficial 
Terminal Actual Estació superficial 
T. entre Pistes Estació superficial 

Taula 6.9 Proposta inicial de la tesina per al sistema de transport vertical  
(Font: Elaboració pròpia) 

 
 
Segons aquests resultats, de les 29 estacions subterrànies analitzades s’han d’instal·lar 
ascensors de gran capacitat a 10 estacions i escales mecàniques a altres 15. En 
queden 4 en les quals ambdós sistemes ofereixen un rendiment semblant. 
 
Si es contrasten els resultats de la taula 6.9 amb l’opinió d’algunes entitats implicades 
s’adverteixen algunes diferències, sobretot a les estacions perifèriques de la part més 
septentrional de la infraestructura, on no s’aposta per les escales mecàniques. A la 
taula 6.10 es comparen les opinions de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i 
Gestió d’Infraestructures S.A. (GISA) amb la d’aquest treball. 
 
 
 

COMPARACIÓ  AMB ALTRES ENTITATS 
  

ESTACIÓ  TMB CONSENS 
AMB GISA TESINA  

BADALONA   
La Salut Ascensors Ascensors Escales 
Llefià Ascensors Ascensors Escales 
STA. COLOMA   
Singuerlín Ascensors Ascensors Asc / Esc 
Pl. Església Ascensors Ascensors Ascensors 
Fondo Ascensors Ascensors Escales 
Santa Rosa Ascensors Ascensors Escales 
Can Peixauet Ascensors Ascensors Escales 
TRAM CENTRAL   
Bon Pastor Ascensors Escales Escales 
Onze de Setembre Ascensors Ascensors Escales 
Maragall Escales Sense definir Escales 
Guinardó Ascensors Sense definir Ascensors 
Sanllehy Ascensors Sense definir Ascensors 
Torrent de les Flors 
(Travessera de Dalt) Escales Sense definir Asc / Esc 
Lesseps Escales Sense definir Escales 
Putxet Ascensors Sense definir Asc / Esc 
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Mandri Ascensors Sense definir Ascensors 
Sarrià Ascensors Sense definir Ascensors 
Prat de la Riba Ascensors Sense definir Asc / Esc 
Manuel Girona Ascensors Sense definir Ascensors 
Campus Nord Asc / Esc Sense definir Ascensors 
Z. Universitària Asc / Esc Sense definir Ascensors 
Campus Sud Asc / Esc Escales Ascensors 
Collblanc Asc / Esc Escales Ascensors 
Torrassa Asc / Esc Escales Escales 
Gornal Escales Escales Escales 
PORT   
Ildefons Cerdà Ascensors Ascensors Escales 
Z. Franca Foneria Escales Escales Escales 
Z. Franca Foc-Cisell Ascensors Escales Escales 
Z. Franca Motors Escales Escales Escales 

Taula 6.10 Comparativa amb diferents entitats sobre el sistema de desplaçament vertical  
(Font: GISA / Elaboració pròpia) 

 
 
Per tal d’explicar  quina és la raó de l’existència de les esmentades diferències, cal 
analitzar les causes. En aquestes estacions els intervals de pas de les combinacions 
dupliquen o tripliquen els intervals de les estacions centrals. Com a conseqüència 
directa els temps d’espera als ascensors es veuen afectats notablement. A més, en ser 
estacions poc profundes l’efecte de la gran velocitat vertical dels ascensors 
pràcticament no es deixa sentir. 
 
Per a completar l’explicació, es presenten els exemples de les estacions de La Salut i 
Santa Rosa, corresponents al ramal de Badalona i Santa Coloma respectivament. Són 
només dos exemples, però els raonaments són extrapolables a totes les estacions amb 
baixes freqüències de pas de les combinacions. 
 
L’estació Santa Rosa presenta una profunditat entre el vestíbul d’accés i la preandana 
de 29,17 metres i una demanda diària de 4.883 usuaris, que pot ser satisfeta 
mitjançant un únic ascensor de gran capacitat (32 persones). 
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Fig. 6.4 Usuaris esperant l’ascensor a la preandana de la estació Santa Rosa durant el quart d’hora 

punta  
(Font: Elaboració pròpia) 

 
 
El temps total mig per accedir al vestíbul en ascensor és de 156 s. D’aquest temps 91 
s corresponen al temps d’espera a que arribi l’ascensor, 48 s a l’entrada i sortida 
d’usuaris i al tancament i obertura de portes, i només 17 s al desplaçament 
pròpiament dit. 
 
La profunditat entre el vestíbul d’accés i la preandana de l’estació de La Salut de 
21,91 metres i la demanda diària de 11.121 usuaris, requereixen de dos ascensors de 
gran capacitat. 
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Fig. 6.5 Usuaris esperant l’ascensor a la preandana de la estació La Salut durant el quart d’hora 

punta  
(Font: Elaboració pròpia) 

 
 
El temps total mig per accedir al vestíbul en ascensor és de 126 s. D’aquest temps 65 
s corresponen al temps d’espera a que arribi l’ascensor, 48 s a l’entrada i sortida 
d’usuaris i al tancament i obertura de portes, i només 13 s al desplaçament 
pròpiament dit. 
 
En ambdós casos el temps que els viatgers esperarien l’ascensor a la preandana és 
superior al que trigarien per fer cobrir tot el trajecte pujant per les escales 
mecàniques. En el cas de l’estació colomenca el temps d’espera és de 65 s i el temps 
total de les escales mecàniques 63 s. A l’estació badalonina succeeix el mateix, només 
el temps d’espera (91 s) és superior al de les escales mecàniques (85 s). 
 
Així doncs, la única opció de fer més competitius els ascensors en aquestes estacions 
passa per reduir els temps d’espera. 
 
La manera de fer-ho és  adaptar, tant com sigui possible, els cicles dels ascensors a 
l’arribada dels trens. La primera mesura a prendre és canviar els ascensors de gran 
capacitat (40 persones) per uns altres on hi càpiguen la meitat. D’aquesta manera es 
pot disposar de més ascensors sense augmentar el número de places disponibles, fet 
que li confereix més flexibilitat al sistema. 
 
La opció que s’ha elegit per fer aquesta adaptació és crear una evolució del programa 
ASCENSORS que rep el nom ASC_PERIFERIA. La diferència fonamental és que 
ASC_PERIFERIA té en compte que al instal·lar més ascensors, es poden reservar 
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alguns per a sincronitzar els seus cicles amb els desembarcaments de les unitats 
tècniques. 
 
En el cas de l’estació Santa Rosa es poden canviar els 2 ascensors de 40 persones per 
4 de la meitat de capacitat. Si excloem l’ascensor de reserva en queden tres, dels quals 
dos podrien sortir de la preandana sincronitzats amb l’arribada de trens i el tercer 
funcionaria exclusivament davant les instruccions dels usuaris. La gràfica 6.6 ofereix 
una idea visual de l’eficàcia de la nova bateria. 
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Fig. 6.6 Usuaris esperant l’ascensor a la preandana de la estació Santa Rosa durant el quart d’hora 

punta  
(Font: Elaboració pròpia) 

 
 
Efectivament, els temps mitjos d’arribada al vestíbul s’han reduït. El temps mig 
d’espera ha baixat de 91 s a 14 s i el temps mig total de 156 s a 57 s, quedant per sota 
dels 85 s corresponents a les escales mecàniques. 
 
L’anàlisi a l’estació La Salut és similar. Es decideix canviar els 3 ascensors de gran 
capacitat per 5 de 20 persones. D’aquests, 2 se sincronitzaran amb l’arribada dels 
trens, altres 2 funcionaran únicament a partir de les ordres dels usuaris i el cinquè es 
quedarà de reserva. La gràfica 6.7 representa  el quart d’hora punta sota els nous 
supòsits. 
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Fig. 6.7 Usuaris esperant l’ascensor a la preandana de la estació La Salut durant el quart d’hora 

punta  
(Font: Elaboració pròpia) 

 
 
De nou s’ha aconseguit el propòsit de minimitzar el temps de trajecte. El temps mig 
d’espera ha baixat de 65 s a 36 s i el temps mig total de 126 s a 76 s. Malgrat que no 
s’ha aconseguit rebaixar els 63 s de les escales mecàniques, es tracta d’un temps que 
permet començar a considerar la bateria d’ascensors com a alternativa seriosa. 
 
El procediment per a l’anàlisi de la resta d’estacions perifèriques es anàleg. L’única 
diferència es troba a les estacions servides per dues línies de servei, on s’afegeix el 
fenomen de la irregularitat en la freqüència de pas, que és una mica més difícil 
adaptar la sortida dels ascensors al pas de les combinacions. Les estacions amb 
aquestes característiques són Bon Pastor, Onze de Setembre i Gornal (Provençana). 
 
A les gràfiques 6.8 i 6.9, corresponents a Onze de Setembre, es pot apreciar com les 
línies verdes no són equidistants, és a dir, el ritme d’arribada de trens no és constant.  
Per a l’elaboració de la gràfica 6.8 s’utilitza el programa ASCENSORS presentat abans, 
però amb ascensors de 20 persones en lloc dels de gran capacitat. Per contra, la 
gràfica 6.9 es el resultat d’intentar sincronitzar els ascensors amb l’arribada dels 
trens. 
  
Aquesta sincronització no s’ha pogut fer executant el programa ASC_PERIFERIA 
perquè permet contemplar diferents intervals d’arribada de trens però no ofereix la 
possibilitat de que aquests siguin irregulars. Aleshores s’ha hagut de crear un nou 
programa que sí que permeti adaptar la sortida dels ascensors a freqüències de pas 
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irregulars de les combinacions. A aquest nou programa se li ha donat el nom de 
ASC_IRREGULAR.  
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Fig. 6.8 Usuaris esperant l’ascensor a la preandana de la estació Onze de Setembre durant el quart 

d’hora punta  
(Font: Elaboració pròpia) 
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Fig. 6.9 Usuaris esperant l’ascensor a la preandana de la estació Onze de Setembre durant el quart 

d’hora punta  
(Font: Elaboració pròpia) 
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El temps mig total amb ascensors de gran capacitat és de 94 s. Amb ascensors més 
petits el temps mig total disminueix fins a 65 s, si funcionen equiespaiats en el temps, 
o  fins a 58 s, si s’intenten sincronitzar amb els trens. Per tant, a les estacions amb 
freqüències de pas irregulars no és gaire important adaptar el moviment dels 
ascensors a l’arribada dels trens, encara que sí és important augmentar el nombre 
d’ascensors. 
 
Incloent les darreres observacions a la metodologia emprada abans per a obtenir la 
taula 6.9 s’obtenen els resultats de la taula 6.11. 
 

Ascensors Escales 

  
Capacitat  
per unitat Nombre 

Sincronitzats 
amb els trens 

Temps 
d'espe
ra (s) 

Temps 
total  
(s) 

Temps total        
(s) 

Proposta tesina 

BADALONA   
Gorg Estació superficial 
La Salut 16 5 2 36 76 63 Escales 
Llefià 16 5 2 36 81 92 Ascensors 
STA. COLOMA  
Can Zam Estació superficial 
Singuerlín 16 6 2 33 86 143 Ascensors 
Pl. Església 16 3 1 14 66 134 Ascensors 
Fondo 16 6 2 41 87 97 Ascensors 
Santa Rosa 16 4 2 14 57 85 Ascensors 
Can Peixauet 16 4 2 34 76 73 Asc / Esc 
TRAM CENTRAL  
Bon Pastor 16 4 2 20 57 45 Escales 
Onze de Setembre 16 4 2 15 58 79 Ascensors 
Sagrera TAV Estació superficial 
Sagrera Meridiana Estació superficial 
Maragall 32 3 - 2 62 56 Asc / Esc 
Guinardó 32 6 - 12 86 145 Ascensors 
Sanllehy 32 3 - 44 123 173 Ascensors 
Torrent de les Flors 
(Travessera de Dalt) 32 4 - 25 91 93 Asc / Esc 
Lesseps 32 7 - 18 79 63 Escales 
Putxet 32 5 - 26 90 83 Asc / Esc 
Mandri 32 3 - 45 118 139 Ascensors 
Sarrià 32 9 - 19 100 178 Ascensors 
Prat de la Riba 32 5 - 37 104 103 Asc / Esc 
Manuel Girona 32 4 - 40 112 127 Ascensors 
Campus Nord 32 3 - 28 108 177 Ascensors 
Z. Universitària 32 5 - 42 115 135 Ascensors 
Campus Sud 32 4 - 32 101 111 Ascensors 
Collblanc 32 5 - 25 95 118 Ascensors 
Torrassa 32 6 - 35 98 81 Escales 
Gornal 16 6 - 29 71 76 Asc / Esc 
PORT  
Ildefons Cerdà 16 4 2 34 83 115 
Z. Franca Foneria 16 5 2 31 74 77 

Ascensors 
Asc / Esc 
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Z. F. Foc-Cisell 16 3 1 6 45 62 Ascensors 
Z. Franca Motors 16 3 1 2 37 35 Asc / Esc 
Z. Franca Litoral Estació en viaducte 
Z. Franca Port Estació en viaducte 
Z. Franca ZAL Estació en viaducte 
AEROPORT  
Amadeu Torner Estació superficial 
Fira Estació superficial 
Parc Logístic Estació superficial 
Mercabarna Estació superficial 
Verge Montserrat Estació superficial 
Pl. Catalunya Estació superficial 
Sant Cosme Estació superficial 
Mas Blau Estació superficial 
Terminal Actual Estació superficial 
Terminal entre 
Pistes Estació superficials 

 Taula 6.11 Proposta de la tesina per al sistema de transport vertical  
(Font: Elaboració pròpia) 

 
El grau de coincidència del present treball amb l’opinió de les principals entitats 
implicades és alt, tal com es pot apreciar a la taula 6.12. 
 

CARACTERÍSTIQUES DE LES ESTACIONS 
  

ESTACIÓ  TMB CONSENS 
GISA TESINA  

BADALONA   
La Salut Ascensors Ascensors Escales 
Llefià Ascensors Ascensors Ascensors 
STA. COLOMA   
Singuerlín Ascensors Ascensors Ascensors 
Pl. Església Ascensors Ascensors Ascensors 
Fondo Ascensors Ascensors Ascensors 
Santa Rosa Ascensors Ascensors Ascensors 
Can Peixauet Ascensors Ascensors Asc / Esc 
TRAM CENTRAL   
Bon Pastor Ascensors Escales Escales 
Onze de Setembre Ascensors Ascensors Ascensors 
Maragall Escales Sense definir Escales 
Guinardó Ascensors Sense definir Ascensors 
Sanllehy Ascensors Sense definir Ascensors 
Torrent de les Flors 
(Travessera de Dalt) Escales Sense definir Asc / Esc 
Lesseps Escales Sense definir Escales 
Putxet Ascensors Sense definir Asc / Esc 
Mandri Ascensors Sense definir Ascensors 
Sarrià Ascensors Sense definir Ascensors 
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Prat de la Riba Ascensors Sense definir Asc / Esc 
Manuel Girona Ascensors Sense definir Ascensors 
Campus Nord Asc / Esc Sense definir Ascensors 
Z. Universitària Asc / Esc Sense definir Ascensors 
Campus Sud Asc / Esc Escales Ascensors 
Collblanc Asc / Esc Escales Ascensors 
Torrassa Asc / Esc Escales Escales 
Gornal Escales Escales Asc / Esc 
PORT   
Ildefons Cerdà Ascensors Ascensors Ascensors 
Z. Franca Foneria Escales Escales Asc / Esc 
Z. Franca Foc-Cisell Ascensors Escales Ascensors 
Z. Franca Motors Escales Escales Escales 

Taula 6.12 Comparativa amb diferents entitats sobre el sistema de desplaçament vertical  
(Font: GISA / Elaboració pròpia) 

 
 
6.4.5. DISCUSSIÓ  
 
Els resultats no són idèntics. Una de les raons és que les actuacions no es decideixen 
només amb criteris tècnics, sinó que hi han altres factors que condicionen les 
decisions. Per exemple, a l’estació Zona Franca Foc-Cisell tant l’entitat TMB com la 
proposta d’aquest treball coincideixen en que el més eficient és instal·lar ascensors, 
però al final s’ha optat per les escales mecàniques. 
 
És veritat que si s’instal·len 3 ascensors de 16 persones de capacitat s’aconsegueix 
rebaixar de 62 s a 45 s el temps que triguen els usuaris en arribar al vestíbul 
d’entrada. Però hi ha raons de caire econòmic que han incentivat  aquesta rebaixa de 
qualitat del servei. 
  
Instal·lar 3 ascensors suposa que l’ocupació mitja dels mateixos al llarg d’un dia 
sencer estigui al voltant del 7,5 % de la seva capacitat. En altres paraules, estalviar 17 
segons provoca un consum de recursos que l’administració responsable de l’obra no 
està disposada a assumir. 
 
En qualsevol cas hi ha estacions on no és tan senzill trobar una explicació. A l’estació 
de la Salut s’instal·laran ascensors quan, segons el present treball, són 13 s més lents 
que les escales mecàniques. Per contra a l’estació de Gornal, on els ascensors són 5 s 
més ràpids, s’instal·laran escales mecàniques. 
 
Per últim, existeixen 8 estacions tipus línia 9 amb un pou de diàmetre superior als 26 
m habituals de les quals només Sarrià requereix instal·lar més de 6 ascensors. Així 
doncs, segons els resultats de la taula 6.11, les estacions Zona Universitària, Campus 
Sud, Collblanc, Torrassa, Gornal, Foneria i Foc-Cisell no necessiten les dimensions 
que se’ls ha concedit.      
 
Aparentment són petites incoherències aïllades dintre d’un procés en el que s’han pres 
un gran nombre de decisions. De qualsevol manera, si hi ha un error en l’elecció del 
sistema de transport vertical d’alguna estació l’única eventualitat serà que els usuaris 
que accedeixin o abandonin el sistema en aquella estació perdran uns pocs segons; en 
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el cas dels diàmetres de les estacions no hi haurà problemes de capacitat perquè 
l’error s’hauria comés pel costat de la seguretat. 
 
 
 
6.5 DISPOSICIÓ DE LA BATERIA D’ASCENSORS  
 
Una de les hipòtesis que s’han fet al llarg de l’apartat anterior és el funcionament de la 
bateria d’ascensors en carrusel. Se sap que és similar a una disposició en paral·lel en 
quant a la capacitat del servei, ja que el nombre persones que pot transportar una 
bateria d’ascensors només depèn del nombre d’ascensors.  
 
En altres paraules, atenent només a criteris de capacitat, el funcionament dels 
ascensors en ambdós sistemes ofereix capacitats efectives de transport similars. En 
qualsevol cas, aquestes dades només responen a criteris de capacitat i no tenen en 
compte aspectes de qualitat de servei, com poden ser el temps d’espera mig abans de 
pujar a un ascensor o l’ocupació de la preandana. 
 
Per aquest motiu, el dimensionament de les bateries no és pot limitar a multiplicar la 
capacitat d’un ascensor pel nombre d’ascensors i comprovar que la xifra resultant es 
inferior a la gent que reclama el servei abans de que els ascensors puguin tornar a 
recollir a més passatgers. 
 
El programa ASCENSORS, creat per a realitzar l’anàlisi de l’apartat anterior, presenta 
una opció que permet elegir entre una disposició d’ascensors en carrusel i una 
disposició d’ascensors en paral·lel. 
 
A continuació es presenta una anàlisi qualitativa, suportada en el programa 
ASCENSORS, que permet obtenir el sistema d’explotació dels ascensors més adient per 
a cada escenari. L’anàlisi pren com a escenari l’estació del Putxet, però és aplicable a 
qualsevol estació. 
 
S’ha pronosticat que  els cinc ascensors (quatre més el de reserva) de la estació del 
Putxet són suficients per a atendre les gairebé 750 persones que en faran ús al quart 
d’hora punta. Ara s’ha de valorar quina disposició oferirà un millor servei. 
 
Els gràfics 6.10 i 6.11 ofereixen informació dels usuaris que hi han esperant l’ascensor 
a la preandana durant aquest quart d’hora punta. El primer representa el 
funcionament d’una bateria en paral·lel, mentre que el segon correspon a una bateria 
en carrusel. 
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Fig. 6.10 Bateria d’ascensors en carrusel a l’estació Putxet durant el quart d’hora punta  

(Font: Elaboració pròpia) 
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Fig. 6.10 Bateria d’ascensors en paral·lel a l’estació Putxet durant el quart d’hora punta  

(Font: Elaboració pròpia) 
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S’observa que la disposició en paral·lel arriba a acumular més del doble de gent a la 
preandana. La comparació entre els temps mitjos d’espera també és prou eloqüent. Si 
arriben tots els ascensors al mateix temps espera mitja dels passatgers se situa al 
voltant del minut (57,1 s); per contra, si s’escalonen els ascensors en el temps aquesta 
no arribarà als 20 segons (19,5 s). Evidentment, la reducció del temps mig d’espera 
implicarà que el temps de viatge dels passatgers des de la preandana fins al vestíbul 
també disminuirà. 
 
Si s’apliqués aquest anàlisi a la resta d’estacions s’arribarien a uns resultats molt 
similars. Per tant, es pot afirmar que el funcionament dels ascensors en carrusel 
resulta més favorable que el funcionament en paral·lel, ja que provoca menors 
acumulacions de viatgers a la preandana i redueix els temps de viatge mitjos per 
accedir al vestíbul. 

 

 
 
6.6 ACCÉS A LES ANDANES  
 

6.6.1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu del present apartat és analitzar el comportament d’una estació tipus de la 
L9, des del punt de vista de la funcionalitat i el dimensionament dels diferents 
elements que hi entren en joc. 
 
En concret, tal i com s’indica en la figura 6.11, s’analitza el comportament dels 
sistemes d’accessos a les andanes (passadís front ascensors i escales)  per tal 
d’avaluar la seva funcionalitat. 
 

 
Fig. 6.11 Planta preandana estació tipus L9. 

(Font: Projecte de construcció de la L9 de metro de Barcelona [6] [7] [8] [9]) 
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En aquest apartat es recull l’anàlisi del tram comprés entre el nivell vestibular i la 
preandana. L’anàlisi dels vestíbuls i els seus accessos dins el teixit urbà no es objecte 
del present estudi. 
 
 
6.6.2. HIPÒTESIS 
 
Es calcula el funcionament, en condicions normals, del tram d’accés comprès entre 
l’ascensor i cadascuna de les andanes. [17] i [18] 
 
Per tal d’aconseguir una anàlisi el més coherent possible, per a establir la capacitat 
dels diferents elements se seguiran les següents pautes: 
 
-  Ascensors: Cadascun té una capacitat de 40 persones. Temps de descàrrega: 1 
segon per persona. 
 
-  Passadís de 3 metres: 4 carrils o pasos de sortida de 60 cm d’amplada, descomptant 
30 cm per cada costat per l’efecte paret. Com la capacitat per pas de sortida és de 50 
persones per minut, la capacitat del passadís és de 200 persones per minut 
(50ppm/p*4p=200ppm) 
 
-  Dues escales de 2 metres d’amplada: 2,5 carrils (descomptant 30 cm a un costat per 
l’efecte paret, ja que a l’altra banda es considera que hi haurà una barana). Aplicant 
les capacitats per pas de sortida de 35ppm/p per a la pujada i 40 ppm/p per a la 
baixada obtenim les següents capacitats: 
 

?  Pujada: 35ppm/p*2,5p=87,5ppm 
?  Baixada: 40ppm/p*2,5p=100ppm 

 
 
6.6.3. METODOLOGIA 
 
El criteri que se segueix per a jutjar aquest dimensionament es basa en les retencions 
que hauran de patir els usuaris. No es tracta tant d’intentar fer més ràpid el viatge, 
sinó d’intentar evitar la sensació d’agobi que els pot provocar estar aturats a un 
passadís o a unes escales envoltats de gent i sense poder-se moure. 
   
El procediment de càlcul de les retencions es el següent. Primer es calculen el temps 
d’abandonament dels ascensors i el temps de pas per un punt del passadís, i es 
comparen els dos valors. Si el segon és major que el primer, el valor de la diferència 
serà la retenció al passadís. En cas contrari, no hi haurà retenció al passadís. 
 
El càlcul de la retenció a les escales és anàleg. Se sumen els temps d’abandonament 
dels ascensors i de retenció al passadís (en el cas de que n’hi hagi), i es calcula el 
temps de pas per un punt de les escales. Si el temps de pas és superior a la suma la 
retenció a les escales serà la diferència entre ambdós valors, sinó no hi haurà retenció 
a les escales. 
 
El procés conclou calculant la retenció global, què és la suma de les retencions al 
passadís i a les escales. Aquest procés s’ha executat amb el programa CA_AC_AN, una 
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rutina de MATLAB implementada per l’autor de la tesina amb el fi d’estalviar-se feina i 
possibles errors de càlcul.  
 
 
6.6.4. RESULTATS 
 
El càlcul de les retencions depèn de molts condicionants. En funció del nombre 
d’ascensors que arribin alhora, la ocupació dels mateixos, amplada del passadís i de 
les escales, l’itinerari que triïn els usuaris es poden obtenir resultats molt diferents. 
En aquest estudi s’ha decidit modificar totes les variables excepte les amplades del 
passadís i de les escales, que ja venen definides pel projecte. 
 
Els diferents casos analitzats es resumeixen a la taula 6.13. 
 
 

Nombre 
d'ascensors 
que arriben 

alhora 

Usuaris 
per 

ascensor 
(p) 

viatgers 
amb destí 
l'andana 
superior 

(%) 

Temps 
que triga 
l'últim 
usuari 

per sortir 
de 

l'ascensor 
(s) 

Retenció 
al 

passadís 
(s) 

Retenció 
a les 

escales (s) 

Retenció 
global (s) 

1 40 80 40 No es 
produeix 

No es 
produeix 

No es 
produeix 

1 32 80 32 No es 
produeix 

No es 
produeix 

No es 
produeix 

2 40 80 40 No es 
produeix 4 4 

2 32 80 32 No es 
produeix 3 3 

3 40 80 40 No es 
produeix 26 26 

3 32 80 32 No es 
produeix 21 21 

Taula 6.13 Retencions als accessos a les andanes  
(Font: Elaboració pròpia) 

 
Així doncs, si arriba un sol ascensor no hi haurà retencions, si n’arriben dos alhora 
poden produir-se petites retencions, però si coincideixen tres o més ascensors alhora 
l’itinerari cap a les andanes es pot col·lapsar. 
  
De totes maneres les condicions que s’han establert són bastant desfavorables. Els 
ascensors baixen gairebé plens i el 80% dels viatgers que surt dels ascensors va fins a 
l’andana superior i només un 20% cap a la inferior. És a dir, la majoria d’usuaris 
agafen la mateixa escala, que a sobre és la de menor capacitat de pas. 
 
Si el repartiment entre les dues escales no estigués tan desequilibrat els problemes de 
capacitat es reduirien. La taula 6.14 ensenya com quedarien les retencions si 
consideréssim que els passatgers es reparteixen al 50 % entre ambdues andanes. 
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Nombre 
d'ascensors 
que arriben 

alhora 

Usuaris 
per 

ascensor 
(p) 

viatgers 
amb destí 
l'andana 
superior 

(%) 

Temps 
que triga 
l'últim 
usuari 

per sortir 
de 

l'ascensor 
(s) 

Retenció 
al 

passadís 
(s) 

Retenció 
a les 

escales (s) 

Retenció 
global (s) 

1 40 50 40 No es 
produeix 

No es 
produeix 

No es 
produeix 

1 32 50 32 No es 
produeix 

No es 
produeix 

No es 
produeix 

2 40 50 40 No es 
produeix 

No es 
produeix 

No es 
produeix 

2 32 50 32 No es 
produeix 

No es 
produeix 

No es 
produeix 

3 40 50 40 No es 
produeix 1 1 

3 32 50 32 No es 
produeix 1 1 

Taula 6.14 Retencions als accessos a les andanes  
(Font: Elaboració pròpia) 

 
 
En aquestes circumstàncies podrien arribar a coincidir fins a 3 ascensors al mateix 
temps sense suposar un problema. 
 
 
6.5.5. DISCUSSIÓ 
 
Per tal d’evitar retencions, es calcula el funcionament, en condicions normals, del 
tram d’accés comprès entre l’ascensor i cadascuna de les andanes. 
 
En general, es pot dir que no hi ha problemes greus mentre no hi coincideixin tres o 
més ascensors alhora a la pre-andana, encara que es convenient que arribin d’un en 
un i espaiats en el temps.  
 
Si es volen evitar aquestes retencions, el sistema d’explotació haurà d’intentar que no 
puguin arribar al mateix temps dos ascensors a la preandana. Aquesta última 
conclusió està en sintonia amb l’apartat 6.4., on s’explica que la bateria d’ascensors 
han d’abandonar la pre-andana segons una disposició en carrusel. 
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6.7 EVACUACIÓ EN FRONT A SITUACIONS D’EMERGÈNCIA  
 
 
6.7.1. INTRODUCCIÓ 
 
La L9 presenta algunes particularitats en el disseny. Algunes d’aquestes decisions 
projectuals preses en el disseny de la L9 afavoreixen la seguretat del sistema en cas 
d’incendi, i d’altres incidents requereixen un tractament específic. 
 
La disposició de les vies en dos nivells diferents permet, allà on no hi ha comunicació 
entre el nivell inferior i superior, garantir l’estanquitat entre els dos semitúnels i, en 
conseqüència, poder considerar cadascun dels nivells com a galeria d’evacuació de 
l’altre, sempre que existeixin passos de comunicació entre ells convenientment 
protegits. 
 
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. 
 
La definició geomètrica particular d’aquesta línia permet adoptar una solució 
conceptual molt eficaç pel que fa a l’evacuació del túnel, però pel que fa a l’evacuació 
de les estacions la solució no és tan immediata. La considerable fondària del traçat en 
general i, en conseqüència, de la majoria de les estacions, i l’existència d’un únic 
accés en pou a la major part de les estacions són les principals adversitats a solventar. 
 
 
6.7.2. HIPÒTESIS 
 
L’anàlisi de capacitat d’evacuació en condicions d’emergència requereix que 
s’estableixin  una sèrie criteris, els quals es presenten  a continuació. Donada la gran 
densitat de dades, s’ha optat per una presentació esquemàtica, amb la informació 
agrupada en blocs. [17] i [18]     
 
 
CÀRREGA D’OCUPACIÓ 
 
La situació més desfavorable s’ha de prendre considerant l’aportació màxima de 
viatgers dels trens que puguin entrar simultàniament a l’estació per totes les vies en la 
direcció de trànsit normal durant els  instants de màxima afluència. 
 
Se suposa que mai no descarregarà més d’un tren per andana durant una emergència. 
Donades les característiques pròpies de l’explotació prevista de la L9, amb freqüències 
elevades de pas i dos sentits de circulació independents, s’ha considerat que és més 
representatiu calcular la càrrega d’ocupació de l’estació en un interval de 5 minuts, 
que és un interval conservador, si atenem a les freqüències de pas de les unitats. 
 
 
TEMPS D’EVACUACIÓ 
 
S’ha fixat el temps màxim en el qual tots els usuaris del sistema afectats per l’incendi 
arriben a un lloc segur en 4 minuts. 
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VIES DE SORTIDA 
 
La capacitat de les vies de sortida es calcularà prenent com a base passos de sortida 
de 60 cm d’amplada. 
 
Si hi ha passamans, aquests poden ocupar 10 cm en total. 
La distància màxima fins a una sortida d’andana, des de qualsevol punt d’aquesta, no 
ha de ser superior a 60 m. 
 
 
CAPACITAT DE LES SORTIDES 
 
-  Andanes i passadissos: 
 
Amplada de les andanes d’una estació tipus L9 : 4 m 
Càlcul de passos: descomptar 30 cm de cada banda de paret 
Andanes: si hi ha tancament, descomptar 30 cm. Si no hi ha tancament, descomptar 
45 cm. 
 
Per pas de sortida: capacitat 50 p/min; velocitat de marxa: 60 m/min 
 
-  Escales: 
 
Les escales de sortida d’una estació tipus L9 tenen una amplada de 2 m 
 
Hi hauran 2 escales d’accés a l’andana contrària situades una a cada extrem de les 
andanes. Normalment tenen una amplada de 3,3 m. 
 
A efectes de càlcul d’evacuació, s’han de computar de la següent manera: 
 
Per pas de sortida en direcció pujada: capacitat 35 p/min; velocitat de marxa: 15 
m/min 
 
Per pas de sortida en direcció baixada: capacitat: 40 p/min; velocitat de marxa: 20 
m/min 
 
-  Barreres tarifàries: 
 
Durant l’evacuació d’emergència hauran d’estar desactivades 
 
Amplada mínima: 0,50 m 
Capacitat per barrera: 50 p/min. 
 
Sempre que siguin barreres de peatge amb portes lliscants. En el cas de que siguin 
tipus torniquet, que hauran d’estar també desactivades, la capacitat serà de 25 
p/min. Per aquest motiu es desaconsella l’ús de barreres tipus torniquet. Per la 
mateixa raó no s’admetran les barreres del tipus porta giratòria.  
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-  Ascensors: 
 
No s’admeten com a vies d’evacuació. 
 
 
6.7.3. ITINERARI D’EVACUACIÓ 
 
En el cas de que la unitat pugui arribar fins l’andana, les portes automàtiques del 
tancament d’andanes cal que estiguin desblocades per poder accedir a l’andana. En el 
cas de que no sigui així, caldrà emprar les portes antipànic, que, estratègicament, 
estan situades a ambdues bandes dels sistemes normals de pas. 
 
Des de les andanes, el recorregut d’evacuació es fa cap el pou de comunicacions 
verticals. Com que aquest és potencialment una xemeneia, per tal d’evitar l’arribada 
de fums i la seva propagació cap els nivells superiors, s’ha d’aïllar mitjançant 
comportes automàtiques. Així ho recomana també la presència d’aparells 
electromecànics com ascensors o escales mecàniques, que poden produir o transmetre 
incidències a l’interior del pou. 
 
L’accés al pou, tant de les persones que arribin del túnel com de les que restaven 
esperant a les andanes, es produeix per un doble sistema alternatiu de portes que 
donen accés als recintes de les escales convencionals que, en aquest moment s’han 
convertit en escales d’emergència mitjançant un sistema de tancament automàtic. 
Aquestes escales son les que permeten l’accés des del nivell de preandana a qualsevol 
de les dues andanes, en condicions  d’explotació normal. Disposen també d’un 
sistema de portes que, front un avís d’incendi, es tanquen automàticament. La seva 
consideració de lloc segur o no, dependrà de si es pot garantir la no intrusió de fums 
en l’interior del recinte a través de sobrepressió. 
 
Un altre escenari possible és que es produeixi un incendi just davant dels accessos al 
pou de comunicacions verticals impedint l’accés a les escales d’evacuació. Per resoldre 
aquesta situació es disposa d’escales a cadascun dels extrems de l’andana que 
condueixen al nivell oposat, des d’on es pot accedir al pou de comunicacions a través 
de l’andana. 
 
Es defineix un temps màxim d’evacuació, que s’ha d’entendre com el temps màxim en 
el qual tots els usuaris del sistema afectats per  l'incendi arriben a un lloc segur. A 
partir d’aquest moment, l’objectiu ha de ser conduir les persones cap a l’exterior de 
forma segura en el menor temps possible, però sense cap restricció explícita de temps. 
Un temps d’evacuació raonable poden ser 4 minuts. 
 
Tots els passatgers de la composició incendiada i totes les persones presents a les 
andanes de l’estació on arriba han d’evacuar el sistema a través de les sortides però 
l’evacuació de les persones que es troben a l’andana on s’ha produït l’incident dintre 
del temps màxim d’evacuació és vital. 
 
L’evacuació de l’altra andana, que serà lloc segur, no és crítica donat que no existeix 
una limitació explícita del temps d’evacuació. 
 
A partir del moment en què s’arriba a lloc segur el temps d’evacuació deixa de ser 
crític, però això no implica que no calgui afanyar-se per sortir a l’exterior quan abans 
millor. Dit d’una altra manera: el lloc segur caldrà que sigui un àmbit que, acomplint 
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amb tot allò que el caracteritza, sigui alhora un lloc de trànsit i no pas un lloc 
d’espera. 
 
Així mateix, cal garantir una ventilació suficient que eviti l’entrada de fum a les vies 
d’evacuació durant el temps que romanen obertes les portes d’accés dels diferents 
sectors d’incendi per donar pas a les persones que es dirigeixen cap a l’exterior. 
Només d’aquesta manera les vies de sortida constituiran veritables vies d’evacuació en 
condicions de seguretat. 
 
 
6.7.4. RESULTATS 
 
Per tal que les conclusions siguin el més generals possibles, abans de començar 
l’anàlisi convé tenir presents un parell d’apreciacions. En primer lloc, com que la 
capacitat per pas de sortida d’una escala és menor en pujada que en baixada, 
s’analitza com a cas més desfavorable que l’incident es declari a l’andana inferior, que 
s’haurà d’evacuar en el menor temps possible. 
 
En segon lloc, l’estanquitat entre les dues andanes permet considerar l’andana 
superior com a lloc segur respecte de la inferior, i a l’inrevés. Les condicions 
d’evacuació crítiques es donen a l’andana on succeeix l’incendi i no influeix en res el 
nombre de persones que es trobin a l’andana oposada, per que ja es troben a un lloc 
segur. 
 
A la taula 6.15 s’exposa l’ocupació d’una estació on només arriba una combinació a 
l’andana inferior.  
 
 
 

CÀ RREGA D'OCUPACIÓ  DE L'ESTACIÓ  (persones) 

 
Andana 
inferior 

Andana 
superior 

Aportació d'un tren 850  
Acumulats en 5 min (50-

50%) 260 260 

Total acumulat 1110 260 
Taula 6.15 Càrrega d’ocupació d’una estació a on arriba un tren  

(Font: Elaboració pròpia) 
 
A la taula 6.16 s’exposa l’ocupació d’una estació on arriba una combinació a cada 
andana. 
 

CÀ RREGA D'OCUPACIÓ  DE L'ESTACIÓ  (persones) 

 
Andana 
inferior 

Andana 
superior 

Aportació d'un tren 850 850 
Acumulats en 5 min (50-

50%) 260 260 

Total acumulat 1110 1110 
Taula 6.16  Càrrega d’ocupació d’una estació a on arriba un tren per andana 

(Font: Elaboració pròpia) 
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Malgrat la diferència d’ocupació a l’andana superior, ambdues situacions requereixen 
evacuar 1110 persones de l’andana inferior, és a dir, presenten les mateixes dificultats 
en quant a problemes de capacitat d’evacuació. Només podrien donar-se problemes a 
l’andana superior si les aglomeracions donessin pas a una situació de pànic, però això 
s’escapa de l’abast de l’anàlisi. 
 
En aquestes condicions, s’està en condicions de començar l’anàlisi. El procediment que 
s’ha seguit ha estat plantejar diverses situacions i analitzar quina era la capacitat de 
resposta del sistema per a cadascuna d’elles. De nou, l’autor ha optat per aprofitar la 
versatilitat de Matlab i crear EVAC_EM, un únic programa que permet estudiar totes 
les situacions plantejades.  
 
a) Que arribi a l’andana inferior de l’estació la composició que pateix la incidència, 
considerant que no queda bloquejada cap sortida per l’incident 
 
Tot seguit es comprova la capacitat d’evacuació dels elements considerats pel cas més 
desfavorable, que és l’evacuació de l’andana on es troba la unitat incendiada. El 
procés queda sintetitzat a la taula 6.17. 
 

  

Amplada 
de 
l’element 
(m) 

Passos de 
sortida 
equivalents 
(pas) 

Capacitat 
per pas de 
sortida 
(p/pas/min) 

Capacitat 
evacuació 
per minut 
(p/min) 

Elements 
d'evacuació 
existents 
(ut) 

Capacitat 
d'evacuació 
en 4 min 
(p) 

Andanes 4 5,5 50 275 3 3300 
Escales 
d'emergència 
centrals 

2 2,5 35 87 2 700 

Escales 
d'emergència 
laterals 

3,3 5 35 175 2 1400 

Taula 6.17 Capacitat d’evacuació en 4 minuts  
(Font: Elaboració pròpia) 

 
 
La capacitat d’evacuació de l’andana és de 3300 persones. Per contra, la capacitat 
d’evacuació del conjunt de les escales és de 2100 persones (700+1400). Per tant, 
l’element més restrictiu és el conjunt  format pels dos tipus d’escales, el qual estableix 
la capacitat d’evacuació. 
 
Donat que la capacitat d’evacuació existent de 2100 persones supera les 1110 
corresponents a la capacitat d’evacuació necessària, es pot afirmar que el 
dimensionament de l’andana i les sortides d’emergència satisfà les necessitats 
d’evacuació del sistema. 
 
b) Que arribi a l’andana inferior de l’estació la composició que pateix la incidència, 
considerant que l’incendi impedeix accedir a les sortides d’emergència situades al 
centre de l’andana: 
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Aquest escenari es planteja considerant que l’incendi es produeixi enfront mateix dels 
accessos a les sortides d’emergència situats a la part central de l’andana, impedint-ne 
el seu ús. 
 
En aquest cas, l’evacuació ha de tenir lloc únicament per les escales que hi ha als 
extrem de les andanes i que condueixen cap al nivell contrari on s’ha produït la 
incidència i que constitueix un lloc segur. Un cop arribats a l’altre nivell del túnel, les 
persones s’hauran d’encaminar cap a les seves sortides d’emergència i abandonar el 
sistema tan ràpid com els sigui possible. 
 
La taula 6.18 recull les dades més significatives de l’anàlisi. 
 

  

Amplada 
de 
l’element 
(m) 

Passos de 
sortida 
equivalents 
(pas) 

Capacitat 
per pas de 
sortida 
(p/pas/min) 

Capacitat 
evacuació 
per minut 
(p/min) 

Elements 
d'evacuació 
existents 
(ut) 

Capacitat 
d'evacuació 
en 4 min 
(p) 

Andanes 4 5,5 50 275 2 2200 
Escales 
d'emergència 
centrals 

2 2,5 35 88 0 0 

Escales 
d'emergència 
laterals 

3,3 5 35 175 2 1400 

Taula 6.18 Capacitat d’evacuació en 4 minuts  
(Font: Elaboració pròpia) 

 
 
En aquestes condicions la capacitat d’evacuació de l’andana és de 2200 persones, 
mentre que la capacitat d’evacuació del conjunt de les escales és de 1400 persones. De 
nou, l’element més restrictiu són les escales, el qual estableix la capacitat d’evacuació. 
 
Donat que la capacitat d’evacuació existent de 2200 persones supera les 1110 
corresponents a la capacitat d’evacuació necessària, es pot afirmar que el 
dimensionament de l’andana i les sortides d’emergència satisfà les necessitats 
d’evacuació del sistema. 
 
c) Que arribi a l’andana inferior de l’estació la composició que pateix la incidència, 
considerant que un dels extrems de l’andana està afectat per l’incendia i no s’hi pugui 
accedir a una escala d’emergència lateral. 
 
Aquest escenari permet l’evacuació per les escales d’emergència central i per una 
escala d’emergència lateral. La taula 6.19  és un resum de les xifres més 
representatives del procés . 
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Amplada 
de 
l’element 
(m) 

Passos de 
sortida 
equivalents 
(pas) 

Capacitat 
per pas de 
sortida 
(p/pas/min) 

Capacitat 
evacuació 
per minut 
(p/min) 

Elements 
d'evacuació 
existents 
(ut) 

Capacitat 
d'evacuació 
en 4 min 
(p) 

Andanes 4 5,5 50 275 2 2200 
Escales 
d'emergència 
centrals 

2 2,5 35 87 2 700 

Escales 
d'emergència 
laterals 

3,3 5 35 175 1 700 

Taula 6.19 Capacitat d’evacuació en 4 minuts  
(Font: Elaboració pròpia) 

 
 
En aquestes condicions la capacitat d’evacuació de l’andana és de 2200 persones, 
mentre que la capacitat d’evacuació del conjunt de les escales és de 1400 persones. De 
nou, l’element més restrictiu és el conjunt  format pels dos tipus d’escales, el qual 
estableix la capacitat d’evacuació. 
 
Donat que la capacitat d’evacuació existent de 2200 persones supera les 1110 
corresponents a la capacitat d’evacuació necessària, es pot afirmar que el 
dimensionament de l’andana i les sortides d’emergència satisfà les necessitats 
d’evacuació del sistema. 
 
d) Que arribi a l’andana inferior de l’estació la composició que pateix la incidència, 
considerant que l’incendi impedeixi accedir a les sortides d’emergència situades al 
centre de l’andana i a una sortida d’emergència lateral 
 
Es tracta d’un escenari molt poc verosímil,  ja que requereix que l’incendi tingui 
almenys dos focus. Un enfront de les escales centrals i l’altre en un extrem de 
l’andana, enfront d’una escala lateral. 
 
Tota l’evacuació s’ha de produir per una única sortida. A la taula 6.20 s’evidencia el 
descens de la capacitat d’evacuació en aquestes circumstàncies.   
 

  

Amplada 
de 
l'element 
(m) 

Passos de 
sortida 
equivalents 
(pas) 

Capacitat 
per pas de 
sortida 
(p/pas/min) 

Capacitat 
evacuació 
per minut 
(p/min) 

Elements 
d'evacuació 
existents 
(ut) 

Capacitat 
d'evacuació 
en 4 min 
(p) 

Andanes 4 5,5 50 275 1 1100 
Escales 
d'emergència 
centrals 

2 2,5 35 88 0 0 

Escales 
d'emergència 
laterals 

3,3 5 35 175 1 700 

Taula 6.20 Capacitat d’evacuació en 4 minuts  
(Font: Elaboració pròpia) 
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En aquestes condicions la capacitat d´evacuació de l´andana és de 1100 persones, 
mentre que la capacitat d´evacuació del conjunt de les escales és de 700 persones. Un 
cop més, l’element més restrictiu és el format per l’única escala que hi hauria en servei 
i, per tant, estableix la capacitat d´evacuació. 
 
Així doncs, la capacitat d´evacuació existent de 700 persones no supera les 1110 
corresponents a la capacitat d´evacuació necessària. Tanmateix, tampoc es pot afirmar 
que el dimensionament és insuficient perquè no satisfà les necessitats d’evacuació.  
 
Si ignorem el concepte de quart d’hora punta i considerem l’ocupació dels cotxes de 
100 persones, la capacitat d’evacuació necessària baixa fins a 696 persones i se situa 
per sota de les 700 que poden sortir per una escala d’emergència lateral. És a dir, 
alterant algunes de hipòtesis que hem fet al principi de l’apartat obtenim que el 
sistema d’evacuació respon a les necessitats del sistema. 
 
Abans de donar definitivament per vàlid el resultat, s’ha de plantejar la qüestió de fins 
a quin punt són lícites les dues consideracions fetes. Per una banda, rebaixar 
l’ocupació dels cotxes a 100 persones suposa baixar la densitat dels passatgers que 
viatgen de peu a 4 p/m2. Físicament hi ha capacitat per a 170 persones, però 
rarament s’hi trobaran més de 100. De fet, la densitat de 4 p/m2 és la prevista en hora 
punta per a l’any 2040 al tram més carregat de la línia L9. 
  
Per l’altra banda, el concepte de quart d’hora punta permet analitzar el funcionament 
del sistema quan les condicions no són homogènies. La seva aplicació deixa el 
dimensiomament del costat de la seguretat. De totes maneres té una influència menor 
que la del factor d’hora punta, que sí que s’aplica. 
 
Així doncs, davant un incident que bloquegi les dues escales de sortida centrals i una 
de les laterals no es pot garantir que es pugui evacuar a tothom dintre del temps 
d’evacuació, encara que s’han de donar circumstàncies molt desafortunades per a que 
no sigui possible que tothom pugui arribar a un lloc segur en menys de quatre 
minuts. 
 
 
6.7.5. DISCUSSIÓ 
 
Malgrat que el sistema no és infalible, podem afirmar que les dimensions projectades 
de les andanes i les escales d’emergència permeten evacuar una gran quantitat de 
viatgers en poc temps fins a un lloc segur. 
 
L’avaluació conjunta de les escales d’emergència del centre i els extrems de l’andana 
ofereix prou capacitat per evacuar en l’interval considerat totes les persones de 
l’andana on es produeix la incidència. 
 
L’evacuació a través de les escales d’emergència només es podrà considerar segura si 
s’evita l’entrada de fums i gasos al seu interior per mitjà d’una pressurització mentre 
les portes que hi donen accés romanen obertes. 
 
Les persones que en el moment de ser detectada la incidència es troben a l’andana del 
nivell contrari poden trobar ocupada l’escala d’emergència i veure’s obligades a 
esperar abans de continuar el seu recorregut d’evacuació. Tot i que els viatgers es 
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trobarien en lloc segur i el seu temps d’evacuació no seria crític, aquestes 
aglomeracions són perilloses en situació de pànic. 
 
Si es volen evitar aquestes aglomeracions, el sistema d’explotació haurà d’intentar 
que, en cas d’emergència, no puguin coincidir en una mateixa estació una unitat 
incendiada i una unitat no incendiada. 
 
 
 
 


