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El DPTOP sotmet a informació pública el 
perllongament de l’L9 fins al polígon Pratenc i la 
zona d’ampliació del port 
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha iniciat el 
procés d’informació pública de l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte 
ambiental del perllongament de l’L9 des de l’actual final de línia ubicat a 
l’estació de ZAL- Barcelona, fins al polígon Pratenc i la ZAL II, entre 
l’aeroport i el port. Això suposarà la creació d’un nou tram d’1,1 
quilòmetres, que creuarà en viaducte l’antiga llera del riu Llobregat. 
L’estudi inclou, així, la construcció de la nova estació ZAL-Prat, per 
apropar el transport públic a aquests sectors d’activitats econòmiques en 
creixement, que donarà servei a prop de 1.600 viatgers diaris. Finalment, 
es construirà una nova àrea per a l’estacionament de trens i tallers de via. 
Es preveu que l’actuació suposi una inversió de 130 MEUR.  
 

 
 
 
D’acord amb el projecte actual, el ramal de l’L9 que va des de l’Hospitalet de 
Llobregat fins al polígon de la Zona Franca finalitza a l’estació ZAL – Barcelona, 
ubicada a la confluència del carrer A amb el carrer número 6 de la Zona 
Franca, just abans de creuar l’antiga llera del riu Llobregat. 
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Ara, per tal d’ampliar la cobertura del transport públic i arribar a àrees en 
desenvolupament amb un important demanda de mobilitat, el DPTOP ha 
impulsat el perllongament d’aquest tram de l’L9 fins al polígon Pratenc i la ZAL 
II, ubicats a la banda oest de l’antiga llera del riu Llobregat. Així, durant dos 
mesos, les administracions, entitats, associacions i particulars interessats 
podran consultar el document i realitzar les consideracions que estimin 
oportunes. La inversió necessària per a executar aquesta actuació serà de prop 
130 MEUR.  
 
Una àrea en desenvolupament 
 
L’ampliació de les instal·lacions destinades a les activitats industrials i 
logístiques a l’entorn del port de Barcelona ha fet necessari el 
desenvolupament de noves infraestructures viàries i ferroviàries, així com 
serveis de transport públic per garantir les comunicacions amb aquests nous 
sectors. 
 
Així, per tal de millorar l’accessibilitat a aquesta zona, el DPTOP ha licitat les 
obres del nou pont sobre el riu Llobregat que formarà part d’un nou vial que 
unirà el port i l’aeroport. Per la seva banda, el Ministeri de Foment construirà un 
nou accés viari i ferroviari al port de Barcelona, així com una nova terminal de 
mercaderies, ubicada a l’antiga llera del riu Llobregat,per donar servei a 
l’ampliació del port. 
 
A més, paral·lelament al perllongament de l’L9, s’impulsarà la redacció de plans 
de mobilitat per a aquesta zona, per tal de potenciar la intermodalitat amb altres 
mitjans de transport, estudiar la viabilitat d’implantació de nous serveis 
d’autobús que donin accés a aquesta àrea, millorar els encaminaments de 
vianants i ciclistes i facilitar nous espais per a l’aparcament de vehicles 
pesants. 
 
Metro fins als nuclis d’activitat econòmica 
 
Així, el perllongament de l’L9 del tram que ara s’impulsa permetrà apropar el 
Metro fins als sectors industrials i d’activitats logístiques i econòmiques ubicats 
entre el port i l’aeroport de Barcelona, corresponents al polígon Pratenc i la ZAL 
II, que es troben separats pel carrer 114.  
 
Així, el polígon Pratenc se situa a la banda muntanya d’aquest carrer, i ocupa 
un sector de 46 hectàrees en ple desenvolupament, que concentra actualment 
fins a 32 empreses que donen feina a uns 4.000 treballadors. Per la seva 
banda, la ZAL II abasta una superfície de 143 hectàrees, amb 500.000 m2 de 
naus logístiques i 65.000 m2 d’oficines, amb unes previsions de 15.000 
treballadors. 
 
Es preveu que els nous sectors en creixement acolliran en els pròxims anys un 
total de 19.000 treballadors. Això ha fet necessària la recerca de solucions 
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sostenibles als nous reptes d’accessibilitat, transport públic i trànsit viari 
generats al voltant d’aquests nous pols de concentració de treballadors.   
 
D’aquesta manera, el perllongament del Metro fins a aquests nuclis estratègics 
suposarà una fita important, en tant que permetrà reduir el trànsit viari i acollir 
1.600 nous viatgers al dia, que podran desplaçar-se al seu lloc de treball sense 
necessitat de vehicle privat.  
 
1,1 quilòmetres de viaducte 
 
El perllongament de l’L9 des de la ZAL comportarà la creació d’un nou tram de 
línia en viaducte d’1,1 quilòmetres de longitud i una nova estació que absorbirà 
en el futur una part dels desplaçaments fins a aquests sectors.  
 

 
 

Imatge del tram de l’L9 en viaducte a Zona Franca 
 
Així, el nou tram de línia en viaducte s’iniciarà al final del tram contigu de l’L9 
que arriba fins a l’estació de ZAL - Barcelona, al carrer A de la Zona Franca 
Des d’aquí, travessarà l’antiga llera del Llobregat en línia recta, a 14 metres 
d’altura per sobre de la futura estació de mercaderies del port que s’ubicarà en 
aquesta àrea. En aquest tram, es construirà un únic viaducte, que acollirà les 
dues vies, una per sentit, per tal de reduir al màxim l’espai ocupat sobre 
aquesta estació ferroviària. 
 
Un cop a l’altra banda del riu, el viaducte es desdoblarà, de manera que les 
vies quedaran separades com en el tram contigu de l’L9 de Zona Franca. El 
traçat girarà lleugerament a la dreta fins a enllaçar amb el carrer 114, i 
continuarà en línia recta fins poc abans de l’encreuament amb el carrer 100. 
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La nova estació ZAL – Prat 
 
Pel que fa a la nova estació de ZAL-Prat, s’ubicarà al final del tram en viaducte, 
a la confluència del carrer 114 amb un nou carrer que serà l’eix de la ZAM, una 
nova àrea d’equipaments i serveis que es preveu desenvolupar entre el carrer 
100 i el carrer de Ca l’Arana. 
 
La nova estació, de 3.320 m2, es construirà amb dos nivells diferenciats. A la 
plata baixa, a nivell de carrer, disposarà de 4 accessos al vestíbul, 2 des de la 
banda del polígon Pratenc i 2 més des de la banda de la ZAL II. A més, acollirà 
altres dependències complementàries i locals tècnics. D’altra banda, a la planta 
superior, al nivell del viaducte, s’emplaçarà l’andana central, a 10 metres 
d’altura, que farà 9,6 metres d’amplada i 120 metres de longitud. L’estació 
comptarà amb escales fixes, mecàniques i ascensors adaptats a persones amb 
mobilitat reduïda. 
 
Es preveu que en el futur aquesta estació faciliti la intermodalitat  amb altres 
mitjans de transport públic, mitjançant la futura implantació d’una parada 
d’autobusos contigua, així com àrees d’aparcament per a bicicletes. 
 
Noves cotxeres i tallers de via 
 
Inicialment, les cotxeres i tallers de via de l’L9 se situaven al final del tram de 
Zona Franca – ZAL. Ara, amb el perllongament fins al polígon Pratenc i la ZAL 
II, aquestes instal·lacions necessàries per al manteniment i funcionament de la 
línia, s’ubicaran al final d’aquest nou tram. 
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Així, l’estudi del perllongament de l’L9 en aquest punt inclou també habilitar una 
àrea de 26.750 m2 destinada a l’estacionament dels trens i a instal·lacions per 
al manteniment de via. Les noves cotxeres i els tallers s’ubicaran a la banda 
oest de l’antiga llera del riu Llobregat, al nord del carrer 114, a tocar del 
corredor que donarà servei a la futura estació de mercaderies situada en 
aquest punt. Així, el nou tram perllongat es bifurcarà poc abans de la rotonda 
d’enllaç entre el carrer 114 i el carrer de Ca l’Arana, en sentit nord, i avançarà 
en paral·lel al riu uns 500 metres per tal de poder ubicar una cua de maniobres. 
 
Es preveu que aquest espai compti amb dues instal·lacions independents que 
conformaran les cotxeres i els tallers. Les cotxeres ocuparan una superfície 
total de 22.000 m2  i comptaran amb 12 vies separades per andanes de 2 
metres d’amplada.  
 
Pel que fa als tallers, s’ubicaran a un dels laterals d’aquesta àrea, per garantir 
l’accés directe dels camions que transportin el material de via. Disposarà de 
tres vies de 100 metres de longitud, per a reparació i manteniment de 
maquinària i soldadura de carrils.  
 
Finalment, el nou edifici acollirà altres espais independents per a locals tècnics, 
vestuaris, oficines i altres dependències d’ús intern.  
 

 
 
8 d’agost de 2008 


