Activitat mensual
Infraestructures
<
Ferroviàries
de Catalunya
Febrer 2021
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Estat de les obres de la Línia 9
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Informe activitat

Actuacions en execució febrer 2021
Estació L9 Mandri – cubrició (TM-00509.4B-M5). Departament de Territori i Sostenibilitat
 18.01.2021: reinici treballs estació L9 Mandri
• 30/31.01: desviament de trànsit Passeig Bonanova + Carrer Mandri
• Previsió desmuntatge pont grua: febrer – març 21
• Cubrició parcial pou estació: previsió març – desembre 21
• Restitució parcial ocupació finca privada monges Mandri: primer trimestre 2022

Desviament Carrer Mandri
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Informe activitat

Desviament Passeig Bonanova

Treballs previs per reinici obra

Actuacions en execució febrer 2021
Canvi fixacions Zona C. St. Adrià 194 –Bon Pastor (RO-17266.1). Departament de Territori i
Sostenibilitat
 Inici treballs a obra 18.01.2021
1.
2.
3.
4.

Acta de replanteig: 8 de setembre de 2020
Fabricació i subministrament fixacions per a la via superior i inferior: 4 mesos
Inici treballs obra: 18 de gener 2021
Han introduït el material a obra i han iniciat els treballs de canvi de les fixacions a la via superior per noves
fixacions Vanguard Retrofit

Previsió de finalització: maig 2021+ lectures per veure reducció vibracions

Noves fixacions a obra

4

Informe d’activitat

Distribució fixacions

Colꞏlocació fixacions

Actuacions en execució febrer 2021
Estacions viaducte: Port Comercial / La Factoria– Ecoparc – ZAL/Riu Vell
 Evolució de tasques a les estacions: febrer 2021
Estació

Escala mecànica

Ascensor PMR

Port Comercial /
La Factoria

Instalꞏlada

Instalꞏlat

Ecoparc

Instalꞏlada

Instalꞏlat

ZAL/Riu Vell

Instalꞏlada

Instalꞏlat

Port Comercial: Vista general Estació

Sistema de
tancament de
portes d’andana

Sistema Validació i
venda

Instalꞏlat
(pendent proves)
Instalꞏlat
(pendent proves)
Instalꞏlat
(pendent proves)

Instalꞏlat
(pendent proves)
Instalꞏlat
(pendent proves)
Instalꞏlat
(pendent proves)

Zal / Riu Vell: Andana

Senyalització
informativa

Remats finals
d’arquitectura

En procés

Finalitzats

En procés

Finalitzats

En procés

Finalitzats

Ecoparc: Andana

 Previsió de realització de les proves sistema: 15 a 18 de març 2021 / Previsió d’inici marxa en blanc: 1 d’abril 2021.
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Informe activitat

Actuacions en execució febrer 2021
Plaques fotovoltaiques (R2-19267). Departament de Territori i Sostenibilitat
 Evolució de tasques a les estacions: febrer 2021
Estació

Evolució de les feines

Zona Franca

En funcionament (Pendent integració del telecomandament)

Port Comercial/La
Factoria

Plaques fotovoltaiques muntades, estesa de cablejat feta i quadres
elèctrics i inversor en fase de muntatge

Ecoparc

Plaques fotovoltaiques muntades, estesa de cablejat feta i quadres
elèctrics i inversor en fase de muntatge

ZAL/Riu Vell

Abassegament de material i perforació d’ancoratges en coberta

ZAL / RIU VELL: Abassegament de
material i perforacions
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Informe activitat

Port Comercial/La Factoria: Plaques
muntades

Ecoparc: Muntatge de quadres elèctrics

Actuacions en execució febrer 2021
Energia i Comunicacions L9 (TM-02609.6R). Departament de Territori i Sostenibilitat
 S’han posat en funcionament de Centres de Transformació de les següents
ubicacions del Tram I de la Línia 9:
•
•
•
•

Aeroport Terminal de Càrrega (estació sense servei de viatgers)
La Ribera (estació sense servei de viatgers)
Pou PV1 (pou de ventilació)
Pou P5A (pou de ventilació)

 Aquestes posades en funcionament han permès donar de baixa les escomeses
d’obra que encara estaven contractades, que suposaven una despesa anual
aproximada de 110.000 €.
 A partir d’ara l’alimentació d’aquestes ubicacions es realitza des de la xarxa
elèctrica de Línia 9, amb el conseqüent estalvi, doncs l’energia es compra a
220kV a un preu inferior i sense necessitat de pagar el terme fix de cada
escomesa (terme de potència).
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Informe activitat
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