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La L5 tornarà a funcionar
entre Can Boixeres i Collblanc
El 10 de novembre s’obre el tram tallat per fer la nova estació d’Ernest Lluch i millorar la de Can Vidalet
pendent del que hi havia abans, i
que ha quedat emplaçat al límit dels
termes municipals d’Esplugues i de
L’Hospitalet, a la cruïlla dels carrers
de la Hierbabuena i de la Maladeta.
L’estació disposa d’un accés al nou
vestíbul, ubicat al carrer de la Mala
deta amb escales fixes i un nou
ascensor. També s’hi han instal·lat
tres ascensors més, de manera
que ha quedat adaptada a totes les
persones amb qualsevol tipus de
mobilitat reduïda.

El dia 10 de novembre
és previst que entri en
funcionament el tram
de la Línia 5 del Metro
tallat per fer la nova
estació d’Ernest Lluch
i un vestíbul secundari
a Can Vidalet
El servei de la L5 del Metro
entre les estacions de Can Boi
xeres i Collblanc es restablirà el
10 de novembre com estava
previst segons ha confirmat
Transpor ts Metropolitans de
Barcelona (TMB). La línia va
quedar interrompuda el passat
3 d’agost per facilitar les obres
de construcció de la nova es
tació d’Ernest Lluch, entre les
de Pubilla Cases i de Collblanc,
i d’un nou vestíbul accessible a
l’estació de Can Vidalet. En aquests
tres mesos s’han habilitat autobusos
llançadora per comunicar els viat
gers amb altres transports alterna
tius, com el Trambaix, la Línia 1 del
Metro o Rodalies Renfe.
Els treballs que van obligar a
tancar aquest tram de metro es
van dur en paral·lel amb l’objectiu
d’aprofitar la reducció de passatgers
durant l’estiu i minimitzar en la me
sura del possible les afectacions en

n Millora de diversos carrers
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Obres de construcció de la nova estació d’Ernest Lluch del Metro

el servei en una de les línies més
transitades.
La nova estació d’Ernest Lluch
està ubicada a la carretera de Coll
blanc, entre els termes municipals
de L’Hospitalet i Barcelona i al cos

tat dels carrers de Josep Sunyol i
Garriga i de la Torre Melina. Permet
la correspondència amb el Trambaix
a l’estació de Sant Ramon, disposa
de dos vestíbuls independents i
està adaptada a persones amb

mobilitat reduïda. Pel que fa al nou
vestíbul de Can Vidalet, se n’ha
enderrocat la volta per sota del nou
i se n’han reposat les instal·lacions
associades. Es tracta d’un vestíbul
d’uns 300 metres quadrats, inde

Les obres del nou vestíbul de
l’estació de Can Vidalet impliquen
també la reurbanització del carrer
de la Maladeta, entre els carrers del
Molí i Rosa de Alejandría. Aquesta
actuació comporta l’ampliació de
voreres, la instal·lació de nou enllumenat públic i la col·locació de
nou arbrat. És previst que aquestes
obres finalitzin entre els mesos de
març i abril del 2010.
Pel que fa al tall de trànsit de ve
hicles de la carretera de Collblanc,
continurà vigent fins l’estiu del
2010. La construcció de la nova es
tació permetrà alhora reurbanitzar la
carretera de Collblanc, entre els car
rers de Joan Sunyol i d’Ernest Lluch,
el passatge del Cementiri, el carrer
de la Terra Alta, i finalitzar el carrer
d’Ernest Lluch. També es col·locarà
nou paviment,, enllumenat, mobiliari
urbà i arbrat. # marga solé

Bonificaciones en el Tributo de
Movilidad para las familias
Hasta el 10 de diciembre, las
familias numerosas pueden so
licitar por primera vez acogerse
a una bonificación del 50% de
la cuota del Tributo de la Movi
lidad de 2009 (antes recargo
del transporte sobre el Impues
to de Bienes Inmuebles). Los
trámites los realiza la Entidad
Metropolitana del Transporte
y deben solicitarse a través de su
página web.
Las familias que quieran acoger
se a esta bonificación del 50% sobre la cuota íntegra del Tributo de la
Movilidad, deben tener ingresos no
superiores a 30.000 euros anuales,
justificados mediante declaración
de ingresos relativos del ejercicio
anterior, y ser reconocidos como
familia numerosa por el Departa
ment d’Acció Social i Ciutadania de
la Generalitat. Además, sólo podrán
solicitarla sobre el inmueble que
figure en el Padrón Municipal como

h
a
c
i
e
n
d
a

residencia habitual. Ninguno de
los integrantes de la familia deben
tener deudas pendientes sobre
este tributo para poder solicitar la
bonificación.
n 383 familias en L’H
En L’Hospitalet viven 383 ti
tulares de familia numerosa que
podrían pedir esta ayuda. Los 606
restantes empadronados en la mis
ma situación familiar están exentos
del pago de este tributo porque el
valor catastral de su inmueble es
inferior a 40.000 euros. Para que
los posibles beneficiarios conozcan
la existencia de esta bonificación,
que debe solicitarse expresamente
cada año para poder disfrutarla, el
Ayuntamiento de L’Hospitalet en
viará una carta personalizada dando
cuenta de esta ayuda. El Consistorio
gestiona y cobra el tributo pero las
bonificaciones sólo las gestiona la

Entidad Metropolitana del Transpor
te (EMT), organismo dependiente
de la Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Los interesados deberán solici
tarla cada año a través de la página
web de esta institución, cumpli
mentar el formulario de solicitud y
firmarlo digitalmente. El certificado
digital lo emite la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre (FNMT) o la
Agencia Catalana de Certificación
(CATCert). En este misma página
se ofrece información sobre los
requisitos que deben reunir los
beneficiarios.
Los interesados que necesiten
más información pueden dirigirse a
la Oficina de Atención al Público de
la Administración Tributaria o a las
concejalías de distrito, o bien visitar
la web de la EMT.� # c . sánchez
Infor mac ión Tr ibuto Mov ilidad
www.amb.es/web/emt/TM
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Las numerosas pueden solicitar un descuento del 50%

El Tributo de Movilidad ayuda a financiar el transporte

