
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA D’ENTITATS, PARTITS POLÍTICS I 
INSTITUCIONS, EN RELACIÓ AL PERLLONGAMENT DEL SOTER RAMENT 
DELS FGC FINS A CAN FEU 



 
-RELACIÓ D’INTEGRANTS DE LA COMISSIÓ. 
 
Ajuntament de Sabadell 
Fundació Bosch i Cardellach 
Cambra de Comerç 
Via Vallès 
Plataforma soterrament FGC ARA 
Associació de veïns de Can Feu 
Agrupació de veïns de Gràcia 
Iniciativa per Catalunya Verds 
Entesa per Sabadell 
Regidor no adscrit 
 
A la comissió han estat convocats la totalitat dels Grups Polítics Municipals  
 
 
-REUNIONS MANTINGUDES.  
 
El passat dia 26 de juny a la seu de la Fundació Bosch i Cardellach es va constituir 
la Comissió Tècnica per treballar i preparar un document únic sobre les propostes 
presentades a les al·legacions a l’estudi informatiu “Perllongament del soterrament 
de la línia dels FGC a Sabadell des de la Rambla Ibèria fins el Passeig de Can Feu”.  
  
S’han realitzat quatre trobades en total, entre la seu de la Fundació ( 26 juny i 3 de 
juliol) i l’edifici d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sabadell, al C Sol, núm. 1 ( 17 i 24 de 
juliol).  
  
En aquestes reunions han estat presents membres de l’AAVV Can Feu i AAVV 
Gràcia, de la Plataforma Soterrament FGC ARA, de les entitats Via Vallès, Cambra 
de Comerç i la pròpia Fundació Bosch i Cardellach, així com regidors i tècnics 
municipals de l’Ajuntament de Sabadell.  
  
La tercera convocatòria es va fer extensiva a tots els partits polítics representats a 
l'Ajuntament i s'hi van afegir Iniciativa per Catalunya Verds, Entesa per Sabadell i el 
regidor no adscrit. 
  
En una cinquena trobada, ja d’una petita comissió per redactar (28 de juliol), s’ha 
consensuat el document final, que es farà arribar a tots el implicats en la comissió 
tècnica i es lliurarà al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. 
 
 
 
-RESUM DE LA CONCLUSIÓ 
 
Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat  de la Generalitat que en el 
procés de conclusions i anàlisi de les al·legacions presentades, la redacció final del 
projecte constructiu del perllongament del soterrament, objecte de l’estudi informatiu 
EI-TF-09408, es faci atenent als aspectes següents: 
 
Redacció en base a l’alternativa 1 escenari A, és a dir, executar el perllongament ara 
com a continuació de les obres en curs. 



 
Fer el soterrament fins després del pont de Can Feu en sortida en rampa al límit de 
terme amb Sant Quirze. 
 
Cercar alternatives en les fases d’execució per tal de poder restablir el més aviat 
possible el trànsit en superfície per Rambla Ibèria abans de la finalització de l’obra i 
evitar deixar la ciutat tant temps sense una de les seves entrades viàries importants. 
 
 
Introduir les següents millores i modificacions: 
 
Reduir els preus unitaris dels pressupostos de l’Estudi Informatiu en un 15,37 % tal 
com es concreta a l’al·legació presentada per l’Ajuntament de Sabadell. 
 
Suprimir del projecte conceptes que l’encareixen com són deixar de fer el 
desviament del col·lector i les pantalles del pas soterrat de la futura rda. de Jean 
Monet al límit de Sant Quirze. 
 
Millorar el traçat de la línia en el seu pas pel passeig de Can Feu, quedant  el pas de 
vehicles en superfície a la cota 169,59 enllaçant amb la rotonda del Mil·lenari i 
passant el tren soterrant amb el traçat del gràfic que s’adjunta, que alhora que 
redueix els desmesurats pendents de l’EI, la cota del punt baix i  permet fer passar el 
calaix del túnel del tren sense modificar el col·lector existent. 
 
Desplaçar cap al Nord al costat del carrer de l’Enginyer Playà el traçat de la via, per 
tal de minimitzar la incidència de les noves cotes en relació als edificis de la zona del 
c. dels Planetes. 
 
Execució continuada i amb càrrec a l’obra actual el perllongament del túnel fins 
després del Passeig de Can Feu, atenent a la proposta de reducció del pressupost 
que suposaria no realitzar les vies provisionals, i acceptant una execució per fases, 
de diferents trams, on la ciutadania assumiria la provisionalitat de la incidència d’us 
dels trens per trams en benefici de la obtenció de completar el soterrament.  
 
Aquesta proposta permetria no tenir simultàniament les dues afectacions a Rbla. 
Ibèria i Passeig de Can Feu i la posada en funcionament definitiva del tren i les vies 
en cada tram, sense esperar a la posada en funcionament de la totalitat del 
soterrament a tot Sabadell, comentat per DTS cap al 2016, a banda de l’estalvi 
notable de pressupost evitant el cost d’execució de les vies provisionals. 
 
Es proposa per reduir el temps d’afectació a Rbla. Ibèria, la posada en funcionament 
definitiva del tren i les vies en el tram entre el pou d’atac de Sabadell Estació, c. de 
Sant Jordi i la via provisional a partir del carrer de Sobarber, sense esperar a la 
posada en funcionament de la totalitat del soterrament. 
 
Deixar pendent la urbanització final de superfície des del c. de Sobarber fins a Can 
Feu, per un projecte a gestionar en paral·lel i deslliurant la corresponent partida 
econòmica tant de l’Estudi Informatiu com del proper projecte constructiu a redactar. 
 
Demanar al Departament de Territori  i Sostenibilitat, la no execució a partir d’ara, 
dels treballs a l’obra que puguin dificultar a posteriori la proposta presentada o la 
seva viabilitat per fases demanada. 
 
I pel que fa al necessari procés participatiu, demanar al Departament de Territori  i 
Sostenibilitat, participar activament en la concreció tècnica final del projecte 
constructiu. 



 
-Estudi econòmic alternatiu de la proposta. 
 
En base a l’alternativa 1 A de l’Estudi Informatiu, atenent els aspectes, propostes, 
supressions i reduccions que s’han comentat,  es fa un anàlisi econòmic a partir del 
document del pressupost d’aquesta alternativa,  per aconseguir la viabilitat 
econòmica de la proposta, ara,  reduint el pressupost resultant. 
 
 
Pressupost d’execució material proposta 1A 19.584.361,21 € 
 
Deducció de les partides i unitats d’obra 
que no s’executen: 
 
Import íntegre de la infraestructura del tram 
entre pantalles (rda. Jean Monet) 576.369,16 € 
 
Import íntegre del desviament del col·lector  
de Can Feu i de connexió amb l’existent 535.750,00 € 
 
Urbanització espais àmbit afectat 2.670.000,00 € 
 
 Subtotal 15.802.242,05 € 
 
Increment per partides alçades a justificar per seguretat i salut, 
acció cultural, seguretat vial, imprevistos, residus  i mobilitat, 10,34% 
segons capítol 08 Estudi Informatiu  1.633.951,83 € 
 
 Subtotal 17.436.193,88 €  
Reducció del 15,37 % per preus excessius segons 
Concreció al·legació Ajuntament  -2.679.943,00 € 
 
 Subtotal 14.756.250,88 € 
 
Despeses  Generals  13%  1.918.312,61 € 
Benefici Industrial 6%  885.375,05 € 
 
 Subtotal 17.559.938,54 € 
 
IVA 21 %  3.687.587,09 € 
 
TOTAL PRESSUPOST  21.247.525,63 €  
 
És a dir una reducció del pressupost de 6.952.001,84 € respecte dels 28.199.527,47 
inicials a l’Estudi Informatiu que representa un 24,65 % menys. 
 
-Documentació gràfica de la proposta. 
 
Fotografies  
Plànols estat inicial 
Plànols proposta 
 
 
 
 
Sabadell, 28 de juliol del 2014 
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22.90 m en alineació al pont

ALÇAT NORD

ALÇAT SUD

FOTOPLÀNOL_ALÇAT NORD I SUD

PERLLONGAMENT DEL SOTERRAMENT DE LA LÍNIA FGC FINS A CAN FEU
CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 02



REPORTATGE FOTOGRÀFIC

PERLLONGAMENT DEL SOTERRAMENT DE LA LÍNIA FGC FINS A CAN FEU
CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 3.1

Pg. de Can Feu Pg. de Can Feu Pg. de Can Feu i Carrer de l'Enginyer Playà

Carrer de l'Enginyer Playà Pont cara Nord Pont cara Sud
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Pont cara Sud Pg. de Can Feu i Carrer de Frasser Lawton Carrer de Frasser Lawton

Carrer de Frasser Lawton Carrer de Frasser Lawton
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