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A partir del “Proyecto Constructivo de la Línea de Alta Velocidad Madrid-

Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, tramo: Lleida-Martorell, subtramo: X-B 

/ XI-A / XI-B, facilitat pel Gestor de Infrastructures Ferroviàries (GIF), s’han 

determinat els PK de les afecciones que se detallen a continuació. 

 

SUBTRAM X-B 
 

El terme municipal de Subirats comença en el PK 8+500 que correspon a la 

riera de Romaní.  

 
En el PK 8+760, existeix un camí que s’haurà d’arreglar i condicionar, a més 

d’una canonada que subministra aigua potable al nucli de Lavern, que s’haurà 

de reposar.  

 

En el PK 9+010, existeix un camí que s’haurà d’arreglar i condicionar fins la C-

243 (pot servir per les obres de construcció de l’AVE) y posteriorment donar 

accés als veïns. 

 

En el PK 9+180, existeix el riu Lavernó que s’haurà de netejar i condicionar per 

permetre el pas d’aigua, una vegada acabades les obres. 

 

En el PK 9+650, existeix una obra de fàbrica, és un pas inferior s’haurà de 

condicionar per al bon drenatge de les aigües.  

 

En el PK 9+700 i PK 9+900, existeix una obra de drenatge que s’haurà 

d’executar amb cura per evitar el pas de les aigües de la part superior a la part 

inferior. 
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En el PK 10+300, existeix una carretera titularitat de la Diputació que va al nucli 

de Lavern, que després de les obres s’haurà de deixar en perfectes condicions 

per la mobilitat dels veïns. 

 

En el PK 10+500, existeix el Viaducte de la riera Lavernó, que una vegada 

acabades les obres s’haurà de deixar en perfectes condicions per que pugui 

passar l’aigua. 

 

En el PK 10+600, existeix un pas superior que serveix d’accés a Can Calixto i 

s’haurà de condicionar per donar accés a aquesta propietat.  

 

En el PK 11+000 i PK 11+300, existeix el Viaducte de Lavernó 2 que s’hauria 

de canalitzar i netejar, ja que degut a la col·locació de les piles i segons la 

inclinació del traçat es poden produir problemes d’inundació. 

 

En el PK 11+260, existeix un camí a arreglar fins la C-243 pel interès que 

representa pels treballadors a realitzar en la construcció de l’AVE. 

 

L’Ajuntament de Subirats pretén condicionar el camí entre les vinyes d’aquesta 

zona, que es considera el més oportú pel pas de la maquinària i del personal 

durant l’execució de l’obra, aquest camí està marcat com a instal·lacions 

d’obra. 

 

A més, s’haurà de condicionar i reparar el camí que va de Can Batista a 

Lavern.  

 

En el PK 11+750, s’haurà de parar atenció amb el pas de RENFE perquè  és 

una zona inestable. 

 

En el PK 11+900, existeix una obra de drenatge que drena les aigües de 

l’autopista i la via, la qual s’haurà de dimensionar adequadament per no tenir 

problemes posteriors i que no es produeixi un magatzem de les aigües.   
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En definitiva, tot el drenatge longitudinal del traçat s’ha de realitzar amb molta 

atenció donada la existència de las vies, abocant les aigües a la riera i no sobre 

aquestes. 

 

 

SUBTRAM XI-A  I  SUBTRAM XI-B 
 

Donat a que encara no està clara la solució definitiva del traçat de la línia d’Alta 

Velocitat al seu pas per aquests subtrams, no s’ha realitzat el inventari de les 

afeccions en aquestes zones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


