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Territori i Sostenibilitat invertirà 248 milions 
d’euros en sis anys per modernitzar i 
adaptar totalment la xarxa de metro 
 

 102,5 milions es destinaran a adaptar a persones amb moblitat 
reduïda les estacions i intercanviadors que ara no són accessibles 
 

 El pla inclou també un programa de conservació extraordinari de 
145,5 milions per actualitzar la infrestructura, mantenir la fiabilitat i 
atendre l’increment de la demanda 
 

     
El Departament de Territori i Sostenibilitat invertirà 248 milions d’euros els 
pròxims sis anys en diverses actuacions de millorar de la xarxa metropolitana 
de metro. Aquest pla inclou tant obres ja planificades i en marxa per adaptar la 
xarxa a persones amb moblitat reduïda i la construcció de noves estacions, 
amb un pressupost de 102,5 milions, com un programa de conservació 
extraordinari de 145,5 milions per mantenir la fiabilitat del sistema i atendre 
l’increment de la demanda, que l’any 2016 va ser de 381,5 milions de viatges. 
 
El programa d’adaptació a persones amb mobilitat reduïda inclou l’adequació 
de les estacions de Jaume I (L4), en obres des d’aquest mes de juny), 
Vallcarca (L3), Ciutadella-Vila Olímpica (L4) i els intercanviadors de Maragall 
(L4, L5), Plaça Espanya (L1, L3), Clot (L1,L2) Verdaguer (L4,L5), Plaça de 
Sants (L1 i L5) i Urquinaona (L1, L4). Amb la finalització de totes aquestes 
obres, l’any 2023, el 100% de la xarxa de metro serà totalment accessible. El 
pla també contempla la finalització de l’estació d’Ernest Lluch (L5), entre les 
parades de Collblanc i Pubilla Cases. 
 

 
 

ESTACIONS INVERSIÓ (M€) LICITACIÓ D'OBRES

Jaume I 4,2 EN OBRES

Vallcarca 2,6 2017

Ciutadella‐Vila Olímpica 8 2019

INTERCANVIADORS

Maragall (L4, L5) 11,1 2019

Plaça Espanya (L1, L3) 10,3 2020

Clot (L1, L2) 6,1 2019

Verdaguer (L4, L5) 15,2 2019

Plaça de Sants (L1, L5) 15,8 2021

Urquinaona 12 2020

NOVA ESTACIÓ

Ernest Lluch 17,2 2017‐2018

TOTAL 102,5
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Pel que fa al programa extraordinari de manteniment, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat ha programat un seguit d’actuacions de modernització i 
millora que permetran mantenir la fiabilitat del sistema i atendre el creixement 
de la demanda. Destaquen la construcció d’una nova cotxera a la línia L1 i 
l’ampliació de la cotxera de l’L3, la renovació de la senyalització ferroviària i  
l’increment de la potència de tracció, entre d’altres. 
 

 
 
Totes aquestes actuacions s’han programat d’acord amb l’operador de la xarxa 
de metro Transports Metropolitans de Barcelona. 
 
 
 
26 d’octubre de 2017 

ACTUACIONS  INVERSIÓ (M€) LICITACIÓ D'OBRES

Substitució enclavament Triangle ferroviari (+La Pau) 1,9 2018

Substitució enclavaments Paral∙lel, Sagrada Família i Pg. de Gràcia 2,5 2018

Substitució enclavament Sant Genís 1,8 2018

Millora superestructura de via L2 2,1 2018

Reparació cotxeres Sant Genís 1 2018

Nova cotxera L1 50 2020

Ampliació cotxera L3 10 2019

Automatització maniobra L5 2 2018

Increment potència energia tracció 10 2019

Renovació senyalització ferroviària L4/L2 45 2019

Remodelació enllaç L4‐L11 Trinitat Nova 5 2018

Nou sistema de regulació i nou telecomandament 8 2018

Ventilació estacions Espanya i Catalunya 1,2 2018

Sistemes d'informació al client 5 2018

TOTAL 145,5


