
Nova estació entre Collblanc i 
Pubilla Cases de l’L5 

Barcelona, 12 de novembre de 2019 
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Dades bàsiques de les obres en curs 
Objecte de l’actuació: 

Condicionament de l’interior i els accessos de la nova estació (arquitectura, acabats i instal·lacions) i de les construccions 
auxiliars (escales, pous de ventilació i andanes) i adequació de la llosa de fons. 

Obra civil, arquitectura i 
instal·lacions 

11.756.255,71 € (sense IVA) 

Lot 1 

Senyalització i enclavaments 

598.347,55 € (sense IVA) 

Lot 2 

Termini: 

24 
mesos 
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Planta general: Nivell andana 
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Planta general: Nivell vestíbul 
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Planta general: Nivell carrer 

Ventilació-extracció SET 

Ventilació-impulsió SET 

Ventilació-impulsió 
i extracció andanes 

Ventilació-extracció clima 
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Planta general: Nivell carrer 

Ventilació-extracció túnel 
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Ventilació d’extracció tipus 

 Pou per connexió amb túnel i disposició de ventiladors 

 Càlcul dimensions reixa en funció del volum d’aire 

 Silenciadors per minimitzar soroll 

 Ubicació més favorable: allunyada d’edificacions i fora de zona de 
pas o trànsit (que implicaria incrementar les dimensions de la reixa) 
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Ventilació de confort 
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Ventilació de confort 
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Ventilació d’emergència. Incendi a andana 
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Ventilació d’emergència. Incendi a andana 
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Pou de ventilació previst en projecte 

 Extracció directa des de túnel entre estacions 

 Millora alhora ventilació estació Collblanc 

 Pou de 9 x 16 m i galeries de 9,3 m de longitud 

 Allunyada d’edificacions i fora de zona de pas (reixa 
de menors dimensions: 25 m2) 

 Implica transplantament arbrat 

Lledoner 

Bellaombra 

Solució de projecte. Arbrat afectat 

A illeta Cardenal Reig amb carretera de Collblanc 
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Ubicació alternativa. Proposta veïnal 1 

 Presència de serveis i aparcament 

 Afectació arbrat vorera 

 Incrementa molèsties en fase d’obres (vianants, 
trànsit, soroll) i servei 

 Incrementa molèsties a l’escola en cas d’emergència  

 Dimensions reixa majors (35 m2) o bé solucions 
elevades tipus xemeneia de 2,2 m de radi 

A la vorera de l’escola Pau Romeva 

Reixa de projecte a modificar 

Proposta desplaçament a vorera costat escola 



14 

Ubicació alternativa. Proposta veïnal 2 

 No evita afectació a l’arbrat de la illeta 

 Incrementa risc afectació estructural al túnel d’L5 

 Elevada presència de serveis 

 Afectació al trànsit en fase d’obres 

 Dimensions reixa majors (35 m2) o bé solucions 
elevades tipus xemeneia de 2,2 m de radi 

Reixa de projecte a 
modificar 

Proposta desplaçament a vorera costat 
ctra de Collblanc 

Planta serveis àmbit d’actuació 

A la vorera entre illeta i carretera de Collblanc 
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Ubicació alternativa. Extrem illeta 

 Minimitza, però no evita afectació a l’arbrat de la illeta 

 Incrementa longitud galeries i dificulta la seva execució 

 Important afectació al trànsit en fase d’obres 

 Funcionalitat pendent de validació donat que incrementa 
pèrdues de càrrega per major longitud de galeries 

A l’extrem nord de la illeta de Cardenal Reig 

Proposta desplaçament a extrem nord illeta 
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Ubicació alternativa en estudi. Àmbit estació 

 No millora ventilació estació Collblanc 

 Dimensions reixa majors (35 m2) o bé solucions elevades 
tipus xemeneia de 2,2 m de radi 

Planta nivell vestíbul i sortida d’emergència 

Trapa sortida emergència a carrer 

Recinte sortida emergència de l’estació d’Ernest Lluch 
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