INFORME INTERN
Assistència tècnica per a la redacció del EI-TM-04426-A2 i IA-TM-04426-A2
Estudi informatiu i Estudi d’Impacte Ambiental actualitzat 2 del: “Perllongament de la
línia4 de metro de Barcelona. Tram La Pau - Sagrera/Meridiana.”
Claus: EI-TM-04426-A2 i IA- TM-04426-A2

1. Introducció
L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), a mitjans de 2000, com a conseqüència dels
acords presos en relació al PDI 2000-2010, va decidir impulsar l’estudi d’alternatives de traçat
que permetés acotar i analitzar les diferents possibilitats de perllongament de la línia L4 de
Metro, publicant a l’agost de 2000 els Concursos de consultoria i assistència tècnica.
Al novembre de 1999, l’ATM va redactar l’”Estudi d’alternatives de traçat de perllongament de
la línia 4 de Metro. Tram: La Pau-Sagrera TAV”. Fruit d’aquest Estudi d’Alternatives i del
desenvolupament de la solució més òptima es va redactar al juny de 2000 el “Projecte de
Traçat de la línia L4 de Metro. Tram: La Pau-Sagrera TAV”.
El Projecte de Traçat va ser aprovat el 15 de juny de 2000 pel Consell d’Administració de
l’ATM, sotmetent-se al tràmit d’Informació Pública des del 17 de juliol de 2000, dia de la seva
publicació al DOGC núm. 3.184, fins al 30 de setembre de 2000. Atenent a les al·legacions
presentades es va revisar i adaptar el Projecte de Traçat, donant lloc a la redacció definitiva de
novembre de 2000 del “Projecte de Traçat de la línia L4 de Metro. Tram: La Pau-Sagrera
TAV”.
Amb les consideracions anteriors, la Direcció General de Transports de la Generalitat de
Catalunya ordena a Gestió d’Infraestructures, S.A. (GISA) la redacció de l’“Estudi informatiu
de perllongament de la línia 4 de l´FMB. Tram: La Pau – Sagrera i connexió dels tallers
del triangle ferroviari amb L-4 i L-9”, clau: EI-IA-TM-02407, al setembre de 2002.
Posteriorment, i degut a la incertesa de l’arribada del TAV a la futura estació de Sagrera, i a la
no disponibilitat dels terrenys de RENFE d’aquesta mateixa zona, on l’execució de les línies L9
i L4 es preveia a cel obert, Gestió d’Infraestructures, S.A. (GISA) va realitzar, al novembre de
2002, un estudi de viabilitat dels trams de les línies L9 i L4 de metro a l’entorn de l’estació de
Sagrera TAV amb un sistema d’execució amb tuneladora.

Aquests treballs contemplaven l’estudi de factibilitat d’execució mitjançant tuneladora de 12 m
de diàmetre del tram de línia 9 de metro entre les estacions d’Onze de Setembre i Sagrera
Meridiana i la seva connexió amb el tram 3 de línia 9 de metro. Així mateix, s’havia d’estudiar la
possibilitat d’executar mitjançant tuneladora de 12 m de diàmetre el tram de prolongació de
línia 4 entre les estacions de La Pau i Sagrera Meridiana, amb la corresponent cua de
maniobres.
Aquests dos túnels havien de coincidir a les estacions de Sagrera Meridiana i Sagrera TAV,
permetent un doble intercanvi entre ambdues línies. Tanmateix s’havia d’assegurar l’accés a
les instal·lacions del Triangle Ferroviari des de les dues línies de metro, per la qual cosa s’havia
de contemplar un túnel de via única que connectés el túnel de línia 4 amb el Triangle Ferroviari.
La definició dels túnels esmentats havia de permetre l’explotació en fase provisional de línia 9
de metro fins a Sagrera Meridiana i habilitar l’accés al triangle Ferroviari. En fase definitiva,
aquest esquema havia de permetre l’explotació independent de L9 i L4 fins a Sagrera
Meridiana, així com l’accés a Triangle Ferroviari des d’ambdues línies.

Amb aquestes consideracions, en data setembre de 2003, GISA va redactar el "Projecte
Constructiu de la Línia 9 de Metro de Barcelona. Accés al Triangle Ferroviari", amb clau
TM-00509.9, que incloïa tota la infraestructura necessària per al perllongament de la línia 4 des
de La Pau fins a Sagrera Meridiana.

Posteriorment a la redacció d’aquest Projecte Constructiu, va ser necessari redefinir la
geometria dels pous de treball amb l’objectiu de compatibilitzar les actuacions previstes
d’execució de túnel amb tuneladora amb possibles alternatives d’execució de túnel a cel obert.
Amb aquest objectiu, GISA va redactar, al juliol de 2004, el “Projecte Modificat de la Línia 9
de Metro de Barcelona. Accés al Triangle Ferroviari”, amb clau TM-00509.9-M0.
Amb l’objectiu d’optimitzar l’execució de les infraestructures proposades a l’esmentat projecte
modificat, reduint les afeccions immediates a les indústries existents, es proposen un seguit de
modificacions que fan necessària la redacció d’un segon projecte modificat. Amb aquest
objectiu, GISA encarrega, al setembre de 2004, la redacció del “Projecte Modificat núm. 1 de
la Línia 9 de Metro de Barcelona. Accés al Triangle Ferroviari”, amb clau TM-00509.9-M1.
Aquest modificat contempla la introducció de la tuneladora que ha d’executar part del túnel que
ocuparà en un futur L4 a la Via Trajana, en comptes de al carrer Santander com recollien els
projectes anteriors. Aquest canvi obeeix, entre d’altres motius, a la dificultat tècnica que
suposava excavar amb tuneladora sota les indústries químiques existents entre el carrer
Santander i la Via Trajana. D’aquesta forma el tram de túnel de L4 entre aquests carrers no es
contempla a l’esmentat projecte modificat, sent necessària la seva definició en un projecte
independent.
Amb aquest objectiu i en data de 25 de novembre de 2004, GISA va adjudicar a l'empresa
AUDITORIAS E INGENIERIAS, S.A. (AUDING) la redacció de l’"Estudi Informatiu de
perllongament de la línia 4 de TMB. Tram: La Pau-Sagrera Meridiana ", amb clau EI-TM04426.
D’altra banda, al llarg de la Via Trajana hi circula, soterrada, una línia d’alta tensió. Aquesta
línia es troba situada al cantó oest del carrer en la seva major part, creuant posteriorment en
direcció al Pont del Treball. L’afecció a l’esmentada línia no és assumible, en cost i temps, per
les infraestructures que es desenvolupen en la zona, per la qual cosa els Projectes
Constructius de L9 i l’Estudi Informatiu citat amb clau EI-TM-04426, plantejaven solucions que
eviten interaccions de qualsevol tipus amb la canalització.
Per aquesta raó, el telescopi de connexió dels túnels de Via Trajana, que era una
infraestructura que s’havia d’executar a cel obert, es va desplaçar fins a una ubicació on no
afectés a la línia d’alta tensió. Això invalidava les solucions que en el seu dia va platejar
l’“Estudi informatiu de perllongament de la línia 4 de l´FMB. Tram: La Pau – Sagrera i connexió
dels tallers del triangle ferroviari amb L-4 i L-9”, clau: EI/IA-TM-02407, al setembre de 2002.
Per tal de permetre la construcció del telescopi esmentat, era necessari realitzar un seguit
d’actuacions prèvies al pas de la tuneladora per aquest punt. D’aquesta forma, els projectes de
L9 van incloure l’execució d’un seguit de pantalles d’aquest telescopi, de forma que, un cop
construït el túnel amb tuneladora, quan es fes el perllongament de la línia L4, fos factible la
construcció del telescopi i la demolició de les dovelles inscrites sense afectar la línia d’AT.
La ubicació del telescopi condicionava de tal forma el traçat que totes les alternatives
proposades a l’”Estudi Informatiu de perllongament de la línia 4 de TMB. Tram: La PauSagrera Meridiana” ,amb clau: EI-TM-04426, presentaven la mateixa solució en planta.

Posteriorment al lliurament definitiu de l’Estudi Informatiu i Estudi d’Impacte Ambiental, es van
dur a terme modificacions significatives en el traçat de túnel i vies de les línies L9 i L4 en el
tram entre Macropou i Sagrera Meridiana (recollides als projectes de clau TM-00509.9-M4 i TM00509.8-M2). Malgrat que aquest tram hi figurava tan sols a títol informatiu en l’Estudi, ja que
l’àmbit de projecte es limitava al tram La Pau – Via Trajana, va esdevenir necessari
l’actualització de l’esmentat Estudi, el que va motivar la redacció del l’Estudi Informatiu
Actualitzat EI-TM-04426.A.
Addicionalment, durant el període de temps transcorregut entre ambdós Estudis
Informatius,Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) es va replantejar l’explotació de les
circulacions de les línies L2, L4 i L9 pel que es referia a l’accés i sortida des d’aquestes línies a
les instal·lacions del Triangle ferroviari.

En l’esquema inclòs a l’Estudi Informatiu, les línies L4 i L2 accedien al Triangle Ferroviari a
través del túnel ja existent de la cua de maniobres de Ca n’Oliva, reservant l’accés al Triangle
Ferroviari a través de la Via Trajana per a la línia L9.
L’Estudi Informatiu Actualitzat, modifica els esquemes de via de manera que, un cop la línia 4
sigui perllongada fins a Sagrera Meridiana, només la línia L2 accedeixi al Triangle Ferroviari a
través del túnel existent de la cua de maniobres de Ca n’Oliva, mentre que tant la línia L4 com
la línia L9 accediran al Triangle Ferroviari a través de la Via Trajana.
El 6 d’octubre del 2009 té lloc la Ponència Ambiental del Departament de Medi Ambient i
Habitatge, on es va aprovar la declaració d’aplicació del tràmit d’avaluació d’impacte ambiental,
es resolia que estudi d’impacte ambiental havia de desenvolupar continguts complementaris en
relació al Patrimoni cultural, l’aigua, ,la contaminació acústica, havia de complementar-se amb
un balanç d’emissions en les infraestructures, i un seguit de mesures a executar en fase d’obra
pel que fa a la contaminació per partícules de menys de 10µm.

El 16 de juliol del 2010, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, sotmet a
Informació Pública l’EI/IA-TM-04426.A (s’havia aprovat l’EI actualitzat el 15.02.2010).
En data del 8 de gener del 2009 la Direcció General del Transport Terrestre del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va encarregar a GISA la
redacció del Projecte Constructiu: Perllongament de la línia 4 de l’F.M.B. Tram: La PauSagrera Meridiana. Clau: TM-04426.1. El 16 d’abril del 2009, GISA va adjudicar a CENSA la
redacció del projecte constructiu.
Cal assenyalar que en el projecte constructiu es modificava un altre cop els esquemes de vies,
fent que les línies L4 i L2 accedeixin al Triangle Ferroviari a través del túnel ja existent de la
cua de maniobres de Ca n’Oliva.
El projecte constructiu es va redactar sense haver-se completat el tràmit d’Avaluació d’impacte
ambiental i per tant sense una e Declaració d’Impacte Ambiental.
Aquest projecte es va lliurar a la Direcció General per compliment d’encàrrec en data
30.03.2012. L’import de l’obra prevista era de 52.144.509,40 euros.
L’abast d’aquest projecte era definir i valorar les obres necessàries i les afeccions produïdes en
les següents unitats d’obra:

-

-

-

-

-

Túnel executat mitjançant murs pantalla de connexió entre l’actual túnel de cua de
maniobres de la Pau i el túnel executat amb tuneladora de Via Trajana, així com les
corresponents connexions.
Estació de Santander: Infraestructura i replanteig de l’arquitectura.
Pou de ventilació de túnel del tram La Pau – Santander.
Telescopi de connexió del túnel entre pantalles de L4 amb el túnel executat amb
tuneladora de Via Trajana.
Superestructura de via i catenària del tram de perllongament de L4 entre La Pau i el
Macropou.
Actuacions a executar al túnel de la cua de maniobres del carrer Ca N’Oliva per
adaptar l’actual línia 4 de metro al traçat de la futura L4 entre Santander i Sagrera
Meridiana.
Actuacions a executar al túnel de la cua de maniobres del carrer Ca N’Oliva per
connectar les dues vies principals de L4 a l’accés al Triangle Ferroviari.
Instal·lació de cambra de seccionadors a la nova estació de Santander.
Predimensionament de les instal·lacions de ventilació i climatització, instal·lació de
baixa tensió, instal·lació de mitja tensió, instal·lació contra incendis i instal·lacions
generals referents a les comunicacions a la nova estació de Santander.
Cubrició del macropou.

Ascensor de PMR a l’estació de La Pau de la L4 en l’andana de via 1 (direcció Trinitat
Nova)
Passarel·les d’evacuació del túnel de la línia des del tram de La pau – Santander (de
nova execució) fins al Pou d’Havaneres

Imatge. Situació perllongament de la L4 versus situació macropou L9

Imatge. Abast actuacions incloses en el PC TM-04426.1

En el projecte TM-04426.1 també es contempla una sèrie d’operacions a realitzar just a la zona
del Macropou, per tal de disposar en el futur de la configuració definitiva de les vies de L4 i L9.
Concretament, les operacions a realitzar són:
-

Desmuntatge de vies actual en nivell superior i inferior.
Desmuntatge d’escapament en el túnel de la L4 a la banda Sagrera-Meridiana.
Desmuntatge de via culató disposada en el túnel de la L4 a la banda SagreraMeridiana.
Muntatge de dos nous escapaments.
Muntatges de dos nous desviaments.
Muntatge de nova via culató a la banda d’onze de setembre.
Muntatge de vies en nivell superior i inferior.

En data 01.03.2019 IFERCAT rep la conveniència tècnica per impulsar la redacció del “Projecte
constructiu de cobertura del Macropou i superfície, actuacions a la infraestructura per nova
configuració de vies a la Línia 9 de Metro de Barcelona i nous forjats per l’aprofitament de
l’espai interior del Macropou” amb clau TM-04426.1A.
Actualment aquest projecte s’està redactant i s’ha canviat la clau a TM-04426.1.1A, ja que
inclou només la part relativa al macropou i a la L9 del projecte constructiu original (TM-04426.1)
i actualitza aquesta part amb els nous condicionants tècnics constructius de fases d’obra per la
L9 així com amb les peticions de la Direcció General per incloure en aquest projecte les
peticions de l’Ajuntament de Barcelona per l’aprofitament de l’interior d’aquest pou (forjats
pàrquing) i la superfície a urbanitzar en aquesta zona.

2. Objectiu EI/ IA –TM-04426.A2
Així doncs, a dia d’avui:
-

Han passat més de 10 anys des de l’aprovació de l’EI-TM-04426.A i quasi 10 anys de
la seva informació pública (16 de juliol del 2010).
L’evolució de les obres de la L9 ha portat a redactar-se un projecte constructiu de la
part de la L9 per tal de poder executar-lo de forma independent de la L4: TM04426.1.1A (actualment en redacció).
Els condicionants i necessitats d’explotació de FMB han canviat des de la data
d’aprovació de l’EI actualitzat.

Donat aquest període i als canvis que s’han produït a la zona, es requereix per part de la
Direcció General, la redacció d’un nou estudi actualitzat (segon actualitzat) EI-TM-04426.A2 i el
seu conseqüent estudi d’Impacte ambiental amb el nom de “Perllongament de la línia 4 dels
FMB. La Pau-Sagrera/Meridiana. Barcelona".
Aquests hauran de reflectir les alternatives al 2020 per perllongament de la L4 en la zona de
l’estudi, sense considerar les parts ja executades durant aquests anys i la part que es
projectarà en TM-04426.1.1A corresponent bàsicament a la cobriment del macropou i a la seva
zona interior, actualitzant les propostes als condicionats i necessitats d’explotació reals de FMB
així com a les normatives vigents.
Així doncs:

d

Tipus d'estudi

Estudi informatiu i Estudi d’Impacte Ambiental
(segon actualitzats)

Classe d'obra

Nova infraestructura

Subclasse d'obra

Perllongament

Línia 9

METRO - L4 La Pau –Sagrera/Meridiana

Longitud aproximada

1,3 km

Estacions

1 nova (Santander) i 1 adaptació (La Pau)

Municipis afectats

Barcelona

Comarques

Barcelonès

Pressupost previst (PEC sense IVA)

45.000.000 € (expropiacions a part depenent

Òrgan redactor

solució sobre 25M euros segons antecedents
existents)
Infraestructures
de la Generalitat de Catalunya

Termini de redacció

12 mesos

Lliurament de maqueta

4 setmanes abans del lliurament definitiu

Cal fer informació pública

Sí

Responsable del seguiment del projecte

Begoña Castiblanque

Títols i claus facilitades per la Direcció General:
-

Estudi Informatiu del "Perllongament de la línia 4 dels FMB. La PauSagrera/Meridiana”. Clau EI- TM-04426.A2.
Estudi d’Impacte Ambiental del "Perllongament de la línia 4 dels FMB. La PauSagrera/Meridiana”. Clau IA- TM-04426.A2.

Definició de les obres a estudiar:
L’actuació a definir consisteix en l’actualització dels estudis informatius i d’impacte
ambiental ja existents (l’inicial amb clau EI i IA TM-02407 i els EI i IA TM-04426 i els seus
actualitzats) del perllongament de la línia L4.
Aquesta actualització ha de considerar la connexió de l’actual túnel de cua de maniobres de
La Pau i el túnel executat amb tuneladora de Via Trajana, així com també en la definició
de la nova estació de Santander de la L4.
Caldrà definir la ventilació i els pous necessaris de ventilació en aquest tram La Pau –
Santander.
També inclourà les modificacions necessàries a nivell normatiu de l’estació de la Pau.
S’inclourà la definició geomètrica i funcional de les següents parts (objecte de
desenvolupament de projectes posteriors): instal·lacions no ferroviàries, instal·lacions
ferroviàries, túnel, sortides d'emergència i la necessitat de cua de maniobres/dipòsit de trens i,
en concret, la definició (a nivell i escala d'estudi informatiu) de les següents parts:
•
•
•
•

Enderrocs i desconstruccions.
Moviment de terres.
Túnels.
Fonaments, murs i estructures.

•

Impermeabilitzacions, sanejament i drenatge.

•

Urbanització de superfície.

•
•

Superestructura de via.
Instal·lacions ferroviàries:
- Catenària (seccionadors i el seu telecomandament).
- Enclavaments i senyalització ferroviària.
- Sotcentral de tracció i reforma de SC existent.
- Anells de distribució AT.

•

- Telecomandament d'energia.
Instal·lacions de túnel:
- Ventilació.
- Enllumenat i força.
- Radio comunicacions.
- Protecció contra incendis.
-

Drenatge.
Sistema de Transmissió (Anells de FO i electrònica de xarxa).
Equipaments sortides entre túnels (megafonia, interfonía,
CTTV, sistema de sobrepressió).

•
•
•
•
•
•

Equipament cua de maniobres amb usos terciaris si s’escau o adaptació de la ja existent
a CA n’Oliva
Subministraments externs.
Mesures correctores d'impacte ambiental.
Obres complementàries.
Reposicions d'infraestructures i instal·lacions afectades .
Reposicions de serveis afectats i d'altres afeccions a tercers Reposicions d'urbanització
exterior i jardineria.

Dins dels treballs a realitzar, s’inclou la redacció de l’informe de les al·legacions presentades en
el període d’Informació Pública al que ha d’estar sotmès aquest Estudi, abans de la seva
aprovació definitiva.
Totes les alternatives previstes hauran de considerar els condicionants d’entorn (superfície i
subsol existents), així com les infraestructures ja construïdes i la connexió de la nova
infraestructura amb elles (elements ja existents de la L4, de la L9 de metro, etc).
Caldrà tenir en compte els serveis afectats i el seu pre-encaix a cada alternativa així com les
expropiacions que s’haurien de dur a terme.
Aquest Estudi Informatiu es redactarà en paral·lel a un Estudi d’impacte ambiental, sent
absolutament necessària la bona coordinació entre els redactors d’ambdós estudis, per garantir
la coherència. A l’Estudi informatiu caldrà incloure les mesures correctores derivades de
l’Estudi d’impacte ambiental.

3. Condicionants a tenir en compte
3.1 Antecedents
Per a la redacció del projecte caldrà tenir en compte:
-

Anteriors estudis informatius i documentació anexa històrica dels mateixos:
o
o

-

EI/IA – TM-02407.
EI/IA – TM-04426 i els actualitzats.

PC TM-04226.1.
Projectes i as builts TM-00509.8 i TM-00509.9
Encàrrec TM-04426.1.1A.
Les consideracions de la Resolució de l’aprovació del tràmit d’Avaluació d’impacte i
l’Expedient d’informació pública del EI/IA TM-04426.A.

Atès que a la zona del traçat hi són presents activitats potencialment contaminants del sòl i
antics emplaçaments industrials, caldrà tenir en compte els següents documents i expedients:
-

“Investigació exploratòria de l’estat del subsol de Proquibasa (Barcelona)”,
CENSA/Novaterra, 21 de noviembre 2011.
Expedient Q0503/2012/17;SC-1084/1. De l’agencia Catalana dels residus, consultable
amb sol·licitud.
Expedient SN2012000343 de l’Agencia Catalana de l’Aigua, actualmente arxivat, però
consultable amb sol·licitud.

3.2 Paràmetres i criteris de disseny

3.2.1. Criteris generals de disseny:
•
•
•
•
•
•
•
•

Compliment normativa o recomanacions de seguretat.
Compliment normativa accessibilitat PMR (on sigui aplicable).
Compatibilitat amb la urbanització i serveis urbans existents.
Compatibilitat geomètrica i funcional amb perllongaments posteriors.
Minimitzar afeccions a l'explotació.
Minimitzar afeccions a tercers (vianants, trànsit, serveis urbans).
Minimitzar cost i termini d'execució de l'obra.
Minimitzar temps de recorregut del viatger entre el carrer i l'andana.

3.2.2. Material Mòbil
•

Sèrie/s: 4000, 6000, i el que estigui previst per part de l'operador en la
posada en servei del perllongament.

3.2.3. Túnel i cua de maniobres
•
•

•
•
•
•
•

Emplaçament: Urbà.
Traçat en planta: revisar segons estudi informatiu clau EI-TM-04426.A i PC TM04426.1.
Perfil longitudinal: revisar segons estudi informatiu clau EI-TM-04426.A i PC TM04426.1.
Pendents màxima: 40 mil·lèsimes.
Longitud aproximada: 1.300 m.
Tipus: Túnel únic/Via doble.
Mètode constructiu: Fals túnel entre pantalles.
Ample via (mm): 1.674 (UIC).

•

Entrevia (mm): 3.774.

•

3.2.4. Estacions
•

Núm. estacions noves: 1 (Santander).

•
•

Núm. estacions a adaptar: 1 (La Pau).
Amplada andanes:
Tipologia lateral (m): 5

•

Tipologia central (m): 9
Sales tècniques les necessàries.

•

Locals complementaris: els necessaris.

3.2.5. Instal·lacions Ferroviàries
•
•

•

Sotcentral de tracció: segons estudi de necessitats, i adequació de SC existent
Catenària:
Tipus: Rígida
Tensió (Vcc):1200/1500
Enclavament i senyalització ferroviària: D'acord amb sistema existent L4

3.2.6. Serveis externs
•
•

Electricitat: Si
Aigua i Gas: Si

•

Sanejament i drenatge: Si

3.3.

Normativa genèrica

Es tindrà en compte, en tot allò que sigui de la seva aplicació (total o parcial), la
següent normativa genèrica:
•
•
•

•

•

•

•
•

Normativa d'FMB.
Característiques material mòbil, normatives i memoràndums d'FMB en vigor.
Especificación técnica de interoperabilidad sobre seguridad en los túneles
en los sistemas ferroviarios transeuropeos convencional y de alta velocidad
2008/163/CE (CCE, 2007)
Especificación técnica de interoperabilidad relativa a las «personas de
movilidad reducida» en los sistemas ferroviarios transeuropeos convencional y
de alta velocidad convencional y de alta velocidad 2008/164/CE (CCE, 2007)
Llei 20/1991 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’accessibilitat
(Decret 135/1995 de 24 de març, i proposta de modificació de 30 de
setembre de 1999)
RD 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
(Ministerio de la Presidencia, 2007).
RDL 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
Manuals i plecs per a la redacció d'estudis informatius, d'estudis
d'impacte
ambiental, hidrogeològics i de projectes d'obres ferroviàries
d'Infraestructures.cat.

També serà d'aplicació tota la nova normativa o modificació de l'existent, que entri en
vigor durant la redacció del projecte.

3.4.

Instruccions particulars

El contingut de l’estudi informatiu ha d'incloure, sense caràcter limitatiu, els
estudis específics següents, per tal de justificar la solució projectada:
•
•
•
•

Estudi de demanda en l'àrea d'influència.
Estudis de mobilitat.
Simulació de necessitats d'energia de tracció en explotació normal i
degradada (actualització del que es disposa).
Simulacions numèriques amb teoria de cues i gràfiques d'evacuació del
passatge (en túnel).

•

Estudi d'optimització de recorreguts i medis de transport vertical,
mitjançant simulacions numèriques amb teoria de cues i gràfiques de l'accés i
sortida del passatge. Optimització funcional i econòmica (d'instal·lació i
d'operació).

•

Simulacions numèriques i gràfiques de ventilació en confort i en
emergència en túnel i estacions(1D + CFD) (inclòs cua de maniobres si es fa
nova).

•

Estudi complet i global de la ventilació de l’estació i túnel conjuntament i de la
zona de connexió telescopi amb les línies existents (L4 i L9)
Simulació de marxes de trens multicriteri (temps mínim, per consigna, balanç
energètic òptim, optimització de condicions de traçat).
Definició de diagrames d'explotació (inclòs situacions degradades).

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definició del sistema de senyalització d'acord amb l'explotació prevista.
Afeccions a l'explotació ferroviària i a les instal•lacions actuals, definides i
acotades en l'espai i en el temps, amb proposta de reposicions. Cal informe per
part dels operadors.
Afeccions al trànsit viari i peatonal, i en general a l'espai urbà
(paviments, jardineria, clavegueram, etc) definides i acotades en l'espai i en el
temps, amb proposta de reposicions. Cal informe per part de l'Ajuntament de
Barcelona
Afeccions als serveis de companyies subministradores, definides i acotades
en l'espai i en el temps. Cal informe per part de les companyies.
Vistes interiors i exteriors (situació actual i situació de projecte).
Informe valorat per part de les companyies subministradores, de les
reposicions i nous subministraments.
Estudi de sistemes, processos i fases constructives provisionals, i la
seva afecció en superfície i en el temps.
Estudi geològic-geotècnic.
Estudi hidrogeològic. Afeccions a aqüífers.
Estudi de traçat.
Definició funcional i dimensional de les diferents seccions tipus, i en
particular als punts singulars de creuament amb altres infraestructures.
Definició d'interfícies de sistemes i subsistemes del propi projecte i en relació a
altres fases i/o subtrams.

•

Avaluació del Sistema d'Avaluació d'Inversions en Transport (SAIT)

L’estudi d’impacte ambienal haurà de donar, entre d’altres compliment a:
1) Ley 21/2013, de 9 de diciembre, d’avaluació d’impacte ambiental, específicament
haurà d'incloure els següents estudis específics:
˗

˗
˗
˗

Estudi de sorolls i de vibracions en fase d'obra i en fase d'explotació, i
proposta de mesures correctores. S'inclourà la predicció futura mitjançant
model o llei de propagació de vibracions en el terreny al llarg del traçat, per
mètodes semi empírics.
Estudi d'afecció al patrimoni cultural (restes arqueològiques, refugis de guerra,
etc.)
Afecció a l'arbrat municipal.
Qualsevol informe necessari per a la tramitació ambiental, d'acord amb el RDL
1/2008.

2) Llei 9/2018, de 5 de desembre, d’avaluació d’impacte ambiental, específicament
caldrà que inclogui la identificació, descripció, anàlisi i, si escau, la quantificació dels
efectes esperats sobre els factors enumerats a la lletra c) (article 35 de la Llei 9/2018,
de 5 de desembre), derivats de la vulnerabilitat del projecte davant riscos d’accidents
greus o de catàstrofes, sobre el risc que es produeixin els accidents o les catàstrofes
esmentats, i sobre els probables efectes adversos significatius sobre el medi ambient,
en cas d’ocurrència d’aquests.
3) Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, i a la Llei 9/2018 de 5 de desembre.
Pel qual caldrà realizar a l’estudi:
˗
˗

˗
˗
˗

Adaptació dels pressupostos de l’estudi informatiu als bancs de preus
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU en format TCQ.
Càlcul d’emissions gasos d’efecte hivernacle, en fase de construcció per a
totes les alternatives de l’EIA i en fase d’explotació per a totes les alternatives
més l’alternativa zero.
Avaluació de la vulnerabilitat de la infraestructura als impactes del canvi
climàtic.
Programa de monitoratge i seguiment.
Propostes de reducció, mesures correctores i compensatòries.

Durant el desenvolupament dels treballs es redactaran els informes, estudis i documents
necessaris al respecte.

No es podran tancar els estudis fins assolir les limitacions pressupostàries i vigents de terminis
durant la redacció dels mateixos.

Posteriorment a la informació pública, caldrà redactar l'informe d'al·legacions.

Miquel Navarra i Lucas
Cap de la Gerència de Projectes i Obres d’Obra Civil 4
Barcelona, 29 d’abril del 2020

