
RESUM 
 
En els propers anys, degut a la construcció de la Línia 9, la xarxa de metro de 
Barcelona experimentarà la transformació més gran des que fou inaugurada al 1924.  
La nova infraestructura serà la línia de metro més llarga de tot Europa, amb gairebé 
48 quilòmetres de recorregut i 52 estacions.  
 
La seva traça creuarà Barcelona amb la finalitat de connectar barris de la ciutat amb 
una gran demanda de transport públic i arribar  a zones sense servei de metro  
(Singuerlin, LLefià, Santa Rosa, Bon Pastor, Can Peixauet, Zona Franca i El Prat) així 
com a grans centres de comunicacions (L’Aeroport, La Fira de Barcelona, La Sagrera 
TAV o la nova Ciutat Judicial). 
 
La línia 9 s’ha concebut amb l’objectiu de satisfer la demanda de transport de viatgers 
existent oferint un servei segur, regular, ràpid i amb altes prestacions de confort i 
d’atenció al públic sense que augmentin els costos d’explotació. 
 
Aquests objectius es compatibilitzen mitjançant un alt grau d’automatització i la 
centralització dels òrgans de control i comandament. La conseqüència d’aquesta 
política és una infraestructura marcada per la innovació. El tancament d’andanes, el 
post de comandament central  i la conducció automàtica de trens en són alguns 
exemples.   
 
En el present treball s’estudia el grau d’acompliment d’aquest objectiu de qualitat 
durant el període d’explotació. La metodologia de treball es basa en comprovar si els 
serveis oferts són suficients per satisfer les necessitats dels usuaris. 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. 
 
L’estudi de la demanda és el primer pas a tot procés de planificació. És important 
perquè permet definir la traça atenent només a criteris relatius al grau d’utilització de 
la infraestructura. Degut a la seva importància, no només es descriu, també 
s’analitzen algunes relacions entre la demanda i el traçat que en un principi poden 
semblar incoherents.   
  
Com a conseqüència directa de la traça tenim un terreny amb un alt grau 
d’heterogeneïtat i la necessitat de construir túnels a gran profunditat. Raons per les 
quals  s’ha decidit apostar per un sistema constructiu inèdit: la perforació del túnel 
amb tuneladora de 12 metres de diàmetre i l’execució de les estacions mitjançant un 
pou secant al túnel de tal forma que les andanes queden integrades dins del túnel. 
 
Una vegada analitzats amb rigor la demanda i el projecte constructiu es procedeix a 
l’anàlisi. S’ha de comprovar si els mecanismes i les dimensions del projecte poden 
donar una resposta adequada a les necessitats dels usuaris.   
 
Concretament, 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. 
 
Al final s’arriba a la conclusió de que, exceptuant algunes qüestions molt concretes, el 
projecte de la línia L9 resol amb eficàcia els aspectes estudiats en aquesta tesina. De 
totes formes, també es presenten propostes per a millorar l’eficiència d’alguns 
aspectes del sistema. 
 
 
 
 


