ORDRE D'ESTUDI TF-11225.F3
Perllongament de la línia Llobregat – Anoia d'FGC a Barcelona. Plaça
Espanya - Gràcia. Senyalització i enclavaments
Definició a nivell de projecte constructiu de la senyalització i enclavaments del perllongament de la línia
d’FGC Llobregat – Anoia en el tram Plaça Espanya - Gràcia, d'aproximadament 4,1 km de longitud i
amb 3 noves estacions. El projecte inclourà la definició i valoració dels sistemes de senyalització i
enclavaments de la nova infraestructura, inclosa la nova cua de maniobres, i totes les actuacions
complementàries que resultin necessàries. Queda exclòs de l’abast del projecte constructiu
l’equipament embarcat.

1. Dades generals
Tipus d'estudi

Projecte constructiu

Classe d'obra

Nova infraestructura

Subclasse d'obra

Perllongament

Línia
FGC - Llobregat-Anoia

Longitud aproximada

4,1 km

Municipis afectats

Barcelona

Comarques

Barcelonès

Pressupost previst (PEC amb IVA)

6.000.000 €

Òrgan redactor

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya

Termini de redacció

24 mesos

Lliurament de maqueta

8 setmanes abans del lliurament definitiu

Cal fer informació pública

No

Responsable del seguiment del projecte

Begoña Castiblanque

Av. de Josep Tarradellas, 2-6
08029 Barcelona
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2. Definició de les obres a estudiar
Es desenvoluparà a nivell de projecte constructiu la solució de senyalització i enclavaments, amb una
solució simplificada sobre la prevista en el projecte bàsic i el projecte bàsic actualitzat “Perllongament
de la línia Llobregat-Anoia dels FGC a Barcelona. Tram: Plaça Espanya-Gràcia”, claus: B-TF-11225.A i
PB-TF-1125-A1 respectivament, amb les modificacions necessàries que es derivin de la redacció de
qualsevol dels altres projectes relatius al perllongament que s’estan redactant o estaran en redacció
durant el desenvolupament del present projecte.
En aquest sentit, el projecte haurà d’incloure per tot el perllongament (nou tram comprès entre les
estacions de Plaça Espanya i Gràcia, inclosa la cua de maniobres), la definició a nivell constructiu i
valoració de tots els equips necessaris de senyalització i enclavaments per disposar d’un nou sistema
compatible amb l’actualment existent a la resta de línia Llobregat – Anoia, i que permeti en el futur
evolucionar a un sistema CBTC segons definit en els projectes bàsics anteriorment referits.
Les característiques principals del sistema de senyalització seran les següents:


Sistema d’enclavaments electrònics d’última generació en configuració hot-standby.



Circuits de via d’audiofreqüència.



Senyals tipus LED.



Accionaments elèctrics trifàsics.



Equipament de via d‘un sistema de protecció automàtica FAP digital (Frenat Automàtic Puntual)
compatible amb el sistema actualment existent a la línia Llobregat- Anoia.



Modificacions i integracions necessàries al CTC del CCI-COR per al correcte funcionament de
les modificacions introduïdes.

S’hauran de preveure totes les tasques de disseny, subministrament, instal·lació, proves i posada en
servei, així com els estudis previs necessaris: simulacions de marxa, alternatives d’equipaments i
arquitectures, requeriments funcionals de l’explotador, etc. En relació a les simulacions de marxa,
s’estudiarà la capacitat màxima amb circulació amb el sistema FAP.
S’inclou també dins l’abast la telefonia de circulació, a integrar amb el sistema existent d’FGC.
El projecte també haurà d’incloure qualsevol actuació complementària que sigui necessària inclòs, entre
d’altres, qualsevol modificació a realitzar a la infraestructura per a permetre l’execució dels punts
anteriors.
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3. Condicionants a tenir en compte
3.1. Antecedents
Per a la redacció del projecte caldrà tenir en compte:


Estudi informatiu del “Perllongament de la línia Llobregat - Anoia dels FGC a Barcelona. Tram:
Plaça Espanya -Gràcia”, Clau EI-TF-11225



Projecte bàsic i projecte bàsic actualitzat “Perllongament de la línia Llobregat - Anoia dels FGC
a Barcelona. Tram: Plaça Espanya- Gràcia”, Clau B-TF-11225 i Clau PB-TF-11225-A1



Projecte constructiu del “Perllongament de la línia Llobregat - Anoia dels FGC a Barcelona. Plaça
Espanya – Gràcia. Infraestructura” Clau TF-11225.F1, actualment en redacció.

3.2. Projectes coetanis
Per la redacció d’aquest projecte caldrà realitzar l’oportuna coordinació amb els projectes de via i
catenària i d’instal·lacions i arquitectura del perllongament que es desenvoluparan de forma simultània
al present, entre altres:


Projecte constructiu del Perllongament de la línia Llobregat - Anoia d’FGC a Barcelona. Plaça
Espanya – Gràcia. Superestructura de via i catenària. Clau: TF-11225.F2



Projecte constructiu del Perllongament de la línia Llobregat - Anoia d’FGC a Barcelona. Plaça
Espanya – Gràcia. Alimentació elèctrica, comunicacions i instal·lacions no ferroviàries de túnel
i sortides d’emergència. Clau: TF-11225.F4



Projecte constructiu del Perllongament de la línia Llobregat - Anoia d’FGC a Barcelona. Plaça
Espanya – Gràcia. Instal·lacions i arquitectura de l’estació d’Hospital Clínic. Clau: TF-11225.F5



Projecte constructiu del Perllongament de la línia Llobregat - Anoia d’FGC a Barcelona. Plaça
Espanya – Gràcia. Instal·lacions i arquitectura de l’estació de Francesc Macià. Clau: TF11225.F6



Projecte constructiu del Perllongament de la línia Llobregat - Anoia d’FGC a Barcelona. Plaça
Espanya – Gràcia. Instal·lacions i arquitectura de l’estació de Gràcia. Clau: TF-11225.F7



Projecte constructiu del Perllongament de la línia Llobregat - Anoia d’FGC a Barcelona. Plaça
Espanya – Gràcia. Adequació de les estacions existents d’FGC de Plaça Espanya i de Gràcia.
Clau TF-11225.F8

3.3. Paràmetres i criteris de disseny
3.3.1. Criteris generals de disseny
 Compliment normativa o recomanacions de seguretat
 Disseny robust i dotat de la màxima redundància.
 Minimitzar afeccions a l'explotació
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 Minimitzar afeccions a tercers
 Minimitzar cost i termini d'execució de l'obra
 Nivell d‘integritat de seguretat SIL-4 per a totes les funcions relacionades amb la circulació.
3.3.2. Requeriments funcionals
A nivell funcional, el sistema de senyalització i enclavaments ha de complir amb els següents
requeriments d’alt nivell:
 Via banalitzada a tota la línia per a permetre serveis degradats per via única.
 Definició d’interfícies amb d’altres sistemes: informació al client, CTC, energia.
 Alta disponibilitat i redundància.
 Integració amb actual CTC.
 FAP digital basat en una comunicació puntual i una supervisió puntual de la velocitat. El sistema
ha de garantir el reconeixement dels aspectes dels senyals per part del maquinista i la frenada
automàtica del tren en cas de no complir amb les velocitats establertes d’acord l’aspecte del
senyal o en trams de limitació de velocitat per infraestructura.
3.3.3. Requeriments tècnics
S’hauran de tenir en compte els següents requeriments en relació al sistema de senyalització i
enclavaments:
 Previsió d’enclavaments electrònics en configuració ‘hotstandby’, tant en mòduls de procés com
d’E/S, amb comandament local videogràfic, incloent el quadre de commutació del SAI. En virtut
del traçat i de la configuració de vies s’estudiarà i justificarà el nombre d’enclavaments i la seva
ubicació òptima a les estacions del perllongament. Tanmateix, s’analitzarà la viabilitat de les
modificacions de l’enclavament electrònic de Plaça Espanya per adaptar-lo a la nova
configuració de vies, incloent la modificació del videogràfic, o bé, la seva substitució, si s’escau.
 SAI trifàsic a sales d’enclavament, amb bateries per autonomia de 20 minuts.
 Utilització de senyals de circulació de tecnologia LED, senyals alfanumèriques indicadores de via
de destinació, accionaments elèctrics trifàsics, circuits de via d’audiofreqüència.
 Connexions dobles de continuïtat en zona d’agulles amb cable de 150 mm².
S’hauran de tenir en compte els següents requeriments en relació al sistema FAP digital:
 Compatibilitat amb sistema actual.
 Utilització de balises FAP d’anunci i de peu de senyal i de limitació de velocitat.
3.4. Normativa genèrica
Es tindrà en compte, i a mode enunciatiu i no limitatiu, i en tot allò que sigui de la seva aplicació (total o
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parcial), la següent normativa genèrica:
 Plec per a la redacció de projectes constructius d'obres ferroviàries d’Infraestructures.cat inclòs
estudis seguretat i salut (Obra Civil) i control qualitat.
 Característiques material mòbil, normatives i memoràndums d’FGC en vigor.
 Normes Tècniques sobre seguretat contra incendis a la Xarxa Ferroviària Soterrada a Catalunya
(Generalitat de Catalunya, 1997)
 Llei 4/2006, del 31 de març, ferroviària.
 Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública.
 Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
 Ordre INT/323/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques
complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de
l'Edificació (CTE).
 Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques
complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis
 NFPA 130 Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems
 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28
de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos
 Normativa Safety CENELEC: EN 50126, EN 50128, EN 50129.
 Reglament Europeu UE 402/2013 relatiu a l’adopció d’un mètode comú de seguretat per a
l’avaluació i valoració del risc, i reglament europeu UE 2015/1136 pel qual es modifica.
També serà d'aplicació tota la nova normativa o modificació de l'existent, que entri en vigor amb
anterioritat o durant la redacció del projecte.
3.5. Instruccions particulars
El contingut del projecte constructiu ha d'incloure, sense caràcter limitatiu, els estudis específics
següents de la solució projectada:
 Simulació de marxa (temps de recorregut, interval mínim, balanç energètic, optimitzacions
possibles, etc.)
 Definició de diagrames d’explotació (inclòs situacions degradades)
 Afeccions a l'explotació ferroviària i a les instal·lacions actuals, definides i acotades en l'espai i
en el temps, amb proposta d’actuacions i/o reposicions. Cal informe favorable per part d’FGC. Es
redactarà informe específic (separata) per a FGC per a procedir a la tramitació de permisos.
 Definició d'interfícies de sistemes i subsistemes del present projecte i en relació al projecte
d’infraestructura i als diferents projectes d’obra civil, d’arquitectura i instal·lacions del
perllongament que es redactaran en paral·lel.
 Estudi Cost/Benefici
 Aplicació de la metodologia Safety durant l’execució del projecte, segons normativa CENELEC.
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 Estudi de procedència de materials i situació d’abocadors
 Estudi de gestió de residus
El present projecte estarà sotmès al “Procediment marc de gestió del canvi en l’àmbit ferroviari”, codi
D.G.-A.G.S.-03 d‘FGC que es basa en les exigències del Reglament Europeu 402/2013 relatiu a
l’adopció d’un mètode comú de seguretat per a l’avaluació i valoració del risc, modificat pel reglament
europeu 2015/1136 pel qual es modifica el Reglament d’Execució UE 402/2013.
En relació a la normativa CENELEC, s’hauran de realitzar els anàlisis i estudis necessaris en fase de
projecte (de forma no limitativa: pla de seguretat, anàlisi de riscos, registre de perills, etc.). En la
redacció de projecte es tindran en compte també les tasques a realitzar en fase d’obra, així com la
necessitat d’un dossier de seguretat previ a la posada en servei del sistema i la participació d’una entitat
independent avaluadora de la seguretat (ISA) en fase d’obra.
Durant el desenvolupament dels treballs es redactaran els informes, estudis i documents necessaris al
respecte.
Les dates de lliurament dels estudis especificats seran fixades per Infraestructures.cat i/o la DGIM per
tal de donar compliment al termini global fixat per a la redacció del projecte.
La documentació definitiva del projecte caldrà que estigui estructurada per a poder licitar les obres per
lots i/o fases, si ho requereix Infraestructures.cat i/o la DGIM. La forma d'estructurar-ho es definirà
durant la redacció del projecte.
No es podrà tancar el projecte fins assolir les limitacions pressupostàries i de terminis vigents durant la
redacció del projecte.

Vist i plau,
Pedro Malavia Cuevas
Sub-director general de Programació i Execució

Xavier Flores García
Director general d’Infraestructures de Mobilitat

Signat electrònicament
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